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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وبه نستعين وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 كتاب البيع
 . إن شاء اهلل سيأيتمبا فقد عرفه املؤلف  أخذ شيء وإعطاء شيء ، وأما اصطالحا  : البيع لغة 

وأحل  اهلل البيلع وحلرل الربلا    :، أمىا الكتىاب فقىد قىال  وقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع على  وىزا  
  يف  يف مؤلفىام  يف الكتىا السىتة أبزابىا   احلىدث  ئمىةأوأما السىنة فاددلىة متىزا رل على  وىزا  البيىع ، وقىد عقىد

يف  حيتىا  إ  مىا ناسىنالبيع ، وأما اإلمجاع فقد أمجع أهل العل  عل  وزا   ، واملصىلةة  قتيىي كلى  ، فىلن اإل
، ولىىز ي ثعىىرع البيىىع لزقىىع النىىاي يف حىىر  عاىىي  ، ولسىىل  النىىاي الطىىرا ا رمىىة للةصىىزل علىى  مىىا يف  غىى  ثىىد 

 . للةر  أثدي الناي من ادمزال ، فكان وزا   دفعا  
وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر فلي دار بملل  أحلدهما عللى الت بيلد  يلر  : ] قوله

 [  ربا وقرض
املبادلىىة هىي إعطىىاء شىىيء يف مقابلىة شىىيء  خىىر ، فرىذا ثعطىىي ا خىىر املىال ، وكلىى  ثعطيىىه ( : مبادلىىة ) ه قزلى
 . السلعة
 ، كىأن ثقىزل هز املال املعار إليىه: أو يف الذمة ، واملال املعني  سزاء كان املال معينا  ( : ولز يف الذمة ) قزله 

صفته كذا ، فرذا بيع يف الذمة ، وليس املراد  بعت  ثزبا  :  بعت  هذا الثزب ، فرذ  سلعة معينة ، أما لز قال: 
أن السىىىلعة الىىىع وقىىىع عليرىىىا البيىىىع ليسىىى  معينىىىة بىىىل : النسىىىيفة فىىىلن النسىىىيفة فيرىىىا معىىىن التأويىىىل ، ولكىىىن املىىىراد 

اشىىتث  منىى  هىىذا الثىىزب اىىذ  الىىدنان  ، فالىىدنان  الىىع هىىي عىىن : مزصىىزفة ، ومثىىل كلىى  الىىثمن ، فىىلكا قىىال 
  .بعت  هذا الثزب بععرل دنان  ، والدنان  غ  معينة ، فري يف الذمة : معينة ، أما إكا قال  الثزب
مىا ككىر  املؤلىف وهىز أن : فاملنفعة املباحىة ثقىع عليرىا البيىع ، مثالىه ( أو منفعة مباحة كممر يف دار ) :  قزله
فاشىىتم منىه املىىرور ليىىتمكن مىىن الزصىىزل إ  بىىني دار  وبىني العىىارع أرل لروىىل  خىىر ،  ، فلىىز أن روىىال   ثبيىع رىىرا  

العارع ، فرنىا قىد اشىتم منىه املىرور ، فرىز ا رلى  ادرل قرارهىا وهزاءهىا ، لكىن هىز ثعىتي املىرور على  هىذ  
ادرل ، فلىى  ثقىىع التبىىاثع علىى  شىىيء ا مىىال معىىني وا مىىال يف الذمىىة ، وإبىىا وقىىع علىى  منفعىىة مباحىىة ، ومثىىال 

احفر يف أرض  : يف أرل عند دار  ، فيعتي من وار  هذ  املنفعة ، فيقزل  حيفر بفرا   أن حيتا  إ  أن:  خر 
بكذا وكذا من املىال ، فىال ثكىزن مىن بىاب اإلوىارل ، بىل ثكىزن البفىر ملى  لىه دائى  ، ولصىاحا ادرل أن  بفرا  
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أصل ادرل وهزاؤها فلنه ا  ثبين فزقه دنه رل  اهلزاء ، وهذا إبا مل  هذا احلفر الذي حفر  وانتفع به ، وأما
منفعىىة : مىىال يف الذمىىة ، والنىىزع الثالىى  : مىىال معىىني ، والنىىزع الثىىا  : رلكىىه ، فرىىذا نىىزع ثالىى  ، فىىالنزع ادول 

  .مباحة 
 :، أي ثالثة يف ثالثة وهي  و كزن الصزر  سعا  

 .مال معني مبال معني  -1
 .مال معني مبال يف الذمة  -2
 .احة مال معني مبنفعة مب -3
 . مال يف الذمة مبال معني -4
 . مال يف الذمة مبال يف الذمة -5
 .مال يف الذمة مبنفعة مباحة  -6
 .منفعة مباحة مبال معني  -7
 .منفعة مباحة مبال يف الذمة  -8
 .منفعة مباحة مبنفعة مباحة  -9

  ، فلىز اشىتم منىه املمىر ليكىزن لىه وقد قيد املؤلف املنفعة بكزهنا مباحة ، فدل عل  أن املنفعة ا رمة ا جتز 
حانة مخر ، أو دار  نا أو حنز كل  ، فلن كل  ا جيز  ، ملا سيأيت يف شروط البيع ، وأن الذي ثقع عليه العقد 

 . ا بد أن ثكزن مباحا  
 . كما  قدم فتكزن الصزر  سعا  ( مبثل أحدمها ) : قزله 
فلن اإلوارل ليس  على  التأبيىد ، فىلكا  عاقىدا على  منفعىة أرل من اإلوارل ،  ا  احتا  ( عل  التأبيد )  : قزله

ليكزن كىل منرمىا قىد ( عل  التأبيد ) ، بل هز إوارل ، فقيد  بقزله  سنة أو سنتني أو حنز كل  فرذا ليس بيعا  
 .مل  ما أخذ  ملكية  امة مؤبدل 

ففرا بينرما   البيع وحرل الربا وأح  اهلل  : ، ولذا قال  فالربا ليس بيعا  ( غ  ربا أو قرل ) : قزله 
 . ، فدل عل  أن الربا ليس بيعا  

ععىىرل دنىىان  إ  سىىنة ، فيعطيىىه  مىىثال   فىىالقرل حقيقتىىه فيىىه املبادلىىة املتقدمىىة ، فلنىىه ثعطيىىه( قىىرل ) : وقزلىىه 
عاوضىىة ، وأمىىا ، فىىالبيع فيىىه م ا خىىر مثلرىىا ، فرىىذا فيىىه مبادلىىة ، لكنىىه ملىىا كىىان بغىى   رثىى  املعاوضىىة ي ثكىىن بيعىىا  

، وإن وقعىىى  فيىىىه املعاوضىىىة  ورمحىىىة ، ولىىىيس مبعاوضىىىة ، وعلىىى  هىىىذا فىىىالقرل لىىىيس بيعىىىا   القىىىرل فىىىلن فيىىىه إرفاقىىىا  
 . املذكزرل
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 [ :وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله  : ] قوله
مىىه أو مىىن ثقىىزم مقاثنعقىىد البيىىع بلجيىىاب وقبىىزل بعىىد  ، أي القبىىزل بعىىد اإلجيىىاب ، واإلجيىىاب هىىز قىىزل البىىائع 

الىدال على  الرضىا أو مىن ثقىزم مقامىه بعتى  ، وأمىا القبىزل فرىز قىزل املعىتي : الدال عل  الرضا بالبيع ، كقزلىه 
 .قبل  : بالبيع ، كقزله 

فيىىه أنىه ثعىتط أن ثكىىزن القبىزل بعىد اإلجيىىاب ، فيقىزل البىائع للمعىىتي بعتى  هىذا الثىىزب ( بعىد  ) : وقزلىه 
 . فرذا هز اإلجياب والقبزل قبل  ،: بدره  ، مث ثقزل املعتي 

أمرا أو مال جمرد عن ااسىتفرام ثكزن أن زل قبل اإلجياب لكن بعرط بثصح أن ثكزن الق( وقبله ) : قزله 
قبلى  ، فكىل لفىن منرمىا : بعىين هىذا الثىزب بىدره  ، فيقىزل البىائع : أو حنز  ، فمثال ادمر أن ثقىزل املعىتي 

قبلى  : اشىتث  هىذا الثىزب منى  بىدره  ، فيقىزل البىائع : زل املعتي أن ثق: دل عل  الرضا ، ومثال املاضي 
: سىىب  باسىىتفرام أو حنىىز  كىىالتمين فلنىىه ا ثىىدل علىى  الرضىىا ، كىىأن ثقىىزل املعىىتي  ، أمىىا إكا كىىان الفعىىل ماضىىيا  

لىيس نع  أو بعت  ، فقزل املعىتي أ بيعىين هىذا الثىزب ا ثىدل على  رضىا  إك : أ بيعين هذا الثزب بكذا فيقزل 
ليتى   بيعىىين هىىذا : ، فقىد ربىىا بىىالقبزل وا ثرضى  ، إبىىا هىىز مسىتفر  ، ومثىىل كلىى  لىز  ىىن فقىىال  وا مىا بىىالبيع
 .الثزب بكذا 

 [ :متراخيا عنه : ] قوله 
، بعتى  هىذا الثىزب بىدره : قىال روىل  عنه ، فلكا  راخ  القبزل عىن اإلجيىاب فىال بىأي ، فىلكا ثنعقد متاخيا  

فلكا كل  ثصح لعدم ما ثنايف الرضا املعروط ، فلن ادلفاظ وضىع  للدالىة : قبل  : ال فسك  املعتي مث ق
قبلىى  ، فىىلن الرضىىا ثابىى  مىىن الطىىرفني ، ولىىز كىىان كلىى  علىى  سىىبيل التاخىىي ، لكىىن : علىى  الرضىىا ، فىىلكا قلىى  

 :قيد  بقزله 
 [ :في مجلسه  : ]قوله 

لىىس مىىن غىى  أن ثىىت  البيىىع دليىىل علىى  عىىدم الرضىىا ، فلىىز  فرقىىا عىىن ا لىىس فىىال ، وكلىى  دن  فرقرمىىا عىىن ا 
 :ودليل عل  اإلعرال عنه ، فلكا  فرقا وي ثقع القبزل فال بيع ، ومثل كل  

 [ :فإن تشا ال بما يقطعه بط   : ]قوله 
بطىىل البيىىع ، كىىأن ثقىىزل بعتىى  ، مث ثتةىىدثا يف أمىىر خىىار  عىىن البيىىع ، مث  فىىلكا  عىىاغال مبىىا ثقطىىع القبىىزل عرفىىا  

يف العىىرا  قبلى  فىىال ، وكلىى  لزوىزد القىىا ع ، والروىىزع يف كلى  إ  العىىرا ، فمىىا كىان قا عىىا  :  املعىىتي لز قىث
 .، وحنتا  إ  استفناا اإلجياب والقبزل مرل أخرم به  فلن القبزل ثبطل
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، قبلتىه ممسىة : بعتى  هىذا الثىزب بععىرل دراهى  ، فقىال : إلجياب ، فلىز قىال لمزافقة القبزل  وثعتط أثيا  
لعىىدم قبلىى  إ  شىىرر مبائىىة ، فرىىذا ا ثصىىح ، : بعتىى  هىىذا الثىىزب إ  شىىررثن مبىىائع درهىى  ، فقىىال :  أو قىىال
 .الرضا 
 [ :وهي الصيغة القولية  : ]قوله 

بعتى  :  صيغة اإلجياب والقبزل هي الصيغة القزلية ، وا ثعىتط لفىن خىا  ، بىأن ثعىتط أن ثكىزن اللفىن
بعتىى  أو :  البيىىع بىىأي لغىىة كانىى  فىىلن اإلجيىىاب والقبىىزل ثتمىىان بىىه ، فلىىز قىىالأو قبلىى  ، بىىل كىىل لفىىن دل علىى  

أعطيت  أو خذ هذ  السلعة بكذا ، وقال املعىتي رضىي  أو اشىتث  أو و أو قبلى  أو حنىز كلى  فكىل كلى  
 .إ  العرا  يف كل  ، فكان املروع ، وكل  دن العارع ي حيدد لفاا معينا   را ثنعقد به البيع

 [ :وبمعاطاة وهي الفعلية  ] :قوله 
، الصىيغة الفعليىة: الصىيغة الثانيىة الصيغة القزليىة ، و : هذا هز النزع الثا  را ثثب  به البيع ، فالصيغة ادو  

وهي املعا ال ، سزاء كان  من الطرفني أو من أحدمها ، مثال كزهنا من الطرفني أن ثيع املعتي الثمن وثأخذ 
لسلعة معروفة الثمن ، فرنا وقع  املعا ال من الطىرفني ، ومثىال املعا ىال مىن املعىتي أن السلعة ، حبي   كزن ا

ثقىىزل البىىائع للمعىىتي خىىذ هىىذا الثىىزب بىىدره  ، فييىىع الىىدره  عنىىد البىىائع وثأخىىذ الثىىزب ، فرىىذ  معا ىىال مىىن 
  ثىادره  ، فيعطيىه إ را واحد وهز املعتي ، ومثال املعا ال من البائع أن ثقزل املعىتي أعطىين هىذا الثىزب بى

مىىن غىى  أن ثقىىزل قبلىى  ، أو رضىىي  ، فرىىذ  معا ىىال مىىن البىىائع ، فسىىزاء كانىى  املعا ىىال مىىن الطىىرفني أو مىىىن 
أن تكللون  إال  : حلصىىزل املقصىىزد اىىا مىىن الدالىىة علىى  الرضىىا ، وقىىد قىىال : أحىىدمها فرىىي وىىائال ، قىىالزا 
ودن : ليىة ، قىالزا لقز يىة كمىا هىز حاصىل بالصىيغة ا، واملقصزد حاصل بالصيغة الفعل تجارة عن تراض منكم 

 ولىز ثبى  لنقىل نقىال  : ي ثصح عنر  أهن  كانزا يف  باثعر  ثأ زن بالصيغة القزلية ، قالزا   وأصةابه النيب 
فدل عل  أهن  كىانزا ثتعىاملزن باملعا ىال ، مث لىز ثبى  شىيء مىن اددلىة ثىدل على  ووىزد القبىزل واإلجيىاب  شائعا  

وعليىه عمىل املسىلمني : مىن عقىزده  فىلن غالىا عقىزده  إبىا هىي على  صىزرل املعا ىال املتقدمىة ، قىالزايف شيء 
،  عن النىيب  معرزرا   شائعا   ظاهرا   يف البيع لنقل لنا كل  نقال   ، ولز كان  الصيغة القزلية شر ا   وحدثثا   قدرا  

 وهىز البيىع ، وعنىد العىافعية ا ثصىح البيىع باملعا ىال إك ثتعل  بىأمر مرى  يف حيىام  أا واضةا   ولبينه لألمة بيانا  
، وعند احلنفية ثصح يف ا قرات فقط ، والصةيح مىا كهىا إليىه املالكيىة واحلنابلىة وكثى  مىن العىافعية أن مطلقا  

 :البيع باملعا ال وائا، فاخلالصة أن هناك صيغتان ثثب  اما البيع 
علىى   يغة اإلجيىىاب والقبىىزل ، وثعىىتط أن ثكىىزن اإلجيىىاب متقىىدما  وهىىي صىى: الصىىيغة القزليىىة  :الصىىيغة ادو  

، وثعىىتط أا ثكىىزن  عىىن ااسىىتفرام وحنىىز كلىى  جمىىردا   ماضىىيا   ، إا أن ثكىىزن القبىىزل فعىىل أمىىر أو فعىىال   القبىىزل
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بينرما ، وثعتط أن ثقع القبزل يف نفس ا لىس الىذي وقىع فيىه اإلجيىاب ، وثعىتط أن  عرفا   زثل هناك فاصل 
 .لإلجياب  زن القبزل مزافقا  ثك

 .صيغة املعا ال ، وهي الصيغة الفعلية ، وثثب  اا البيع لدالترا عل  الرضا : الصيغة الثانية 
 [ :ويشترط التراضي منهما  : ]قوله 

 .شروط البيع سبعة ا ثصح البيع إا اا 
 .التاضي منرما : العرط ادول 

 بلسىىناد صىىةيح أن النىىيب  ه، ويف سىىنن ابىن ماوىى ض مللنكم إال أن تكللون تجللارة عللن تللرا  : قىال 
 :، فال ثصح البيع إا بالتاضي بني الطرفني ، ولذا قال املؤلف  (إنما البيع عن تراض )  :قال 

 [ :فال يصح من مكره بال حق  : ]قوله 
  . بيع املكر  ا ثصح لعدم الرضا ، فلكا انتف  الرضا فال بيع صةيح ، وهز مذها اجلمرزر

بنىىاء واحتملىىه يف الفىىائ  عنىىد  وال اإلكىىرا  ، وهىىز مىىذها ادحنىىاا  ثصىىح مىىع اإلوىىا لوهنىاك قىىزل  خىىر بأنىىه 
 .، ففي املسألة قزان وهذا فيما ثارر يل أصح دنه ثاول اليرر عنه بذل  عل  أنه  صرا فيزيل 

على  بيىع    السىلطان أحىدا  فىلن أكىر  حبى  فىلن البيىع صىةيح ، كىأن ثكىر ( إا حبى  ) وقيد املؤلف كل  بقزلىه 
 .يف العقد ، فالعقد صةيح ر شيء من ماله لزفاء دثنه ، فرذا اإلكرا  غ  مؤث
روىل أكرهىه السىلطان على  ضىرثبة مىن املىال ، فبىاع شىيفا مىن : وكر  احلنابلة العراء من امليطر ، مثىال كلى  

  .ماله ليسدد اليرثبة ، فالعراء من هذا املكر  مكرو  
عليىىه ، دنىىه  دن امتنىىاع النىىاي مىىن شىىراء مىىا ثبيعىىه أشىىد ضىىررا  : سىىالم جيىىز  بىىال كراهىىة ، قىىال وقىىال شىىي  اإل

متزعد مبا ثير  يف نفسه أو أهله أو ولد  إا إن دفع كل  املال الذي أكر  عليه ، فىلكا امتنىع النىاي مىن العىراء 
كلىى  ، وهىىز عىىدم الكراهيىىة ، منىىه كىىان يف كلىى  ضىىررا عليىىه ، وا دليىىل علىى  الكراهىىة ، بىىل الاىىاهر هىىز خىىالا 

 .اإلكرا  عنه فالصةيح وزا  كل  ، إا أن ثكزن يف امتناعر  من العراء  وال لإلكرا  عنه فيمتنعزا لياول 
واعل  أن من املسائل الع  ت ا عل  هذا العرط بيع التقية أو بيع التلجفة  ، وهي أن ثبىدي املتعاقىدان بيعىا 

، لكن من أول التقية ثرثدان البيع ، كأن ربع  ظاملا فيارر البيع عل  أحد من ومها غ  مرثدثن له يف احلقيقة 
 .الناي ومها يف البا ن غ  مرثدثن للبيع ، فرنا البيع با ل وا ثصح عل  ما بينا  ، لعدم الرضا منرما 

 .ثصح البيع : وقال العافعية 
 .والصةيح هز مذها احلنابلة ملا سب  من اددلة 



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

7 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

أخرم شبيرة اا وهي فيما إكا أظررا مثنا يف العقد ومها ثبطنان بينرمىا مثنىا  خىر يف السىر ، فىلن وهناك مسألة 
العمدل عل  ما أبطنا  دن الرضا مر بط به ، فرما ي ثتاضيا إا على  هىذا الىثمن الىذي ا فقىا عليىه يف البىا ن ، 

خالفىا لقىزل أا اخلطىاب بيىع اهلىا ل  ومثل كل  يف أصح الىزورني يف مىذها احلنابلىة وهىز املعىرزر يف املىذها
غ  اجلاد ، فال ثقع بيع اهلا ل ، بل هز با ل ، وكل  انتفاء الرضا ، فلن اهلىا ل غى  رال بىالبيع لكىن بعىرط 

  :فيما روا  التمذي وغ   بلسىناد صىةيح  أن ثكزن هناك دليل أو قرثنة  دل عل  اهلال يف البيع ، وقد قال 
 .فدل عل  أن اجلد ود واهلال هال يف سزاهن (  هن جد النكاح والطالق والرجعةثالث جدهن جد وهزل) 

 [ :وأن يكون العاقد جائز التصرف  : ]قوله 
 . التصراا وائأو من ثقزم مقامرما هذا هز العرط الثا  وهز أن ثكزن البائع واملعتي 

: التصىرا ، ووىائا التصىرا هىز  ي وىائاثعمل البائع واملعتي ، فيعتط أن ثكزن البائع واملعىت : والعاقد 
احلر املكلف الرشيد ، وعليه فالعبد ا ثصح  صرفه وكل  دن ما يف ثد  من مال لسيد  فال ثصىح أن ثتصىرا 

، أي حيسن التصرا يف مالىه  ، كما ثعتط أن ثكزن رشيدا   عاقال   أي بالغا   إا بلكن سيد  ، وأن ثكزن مكلفا  
 مفادفعوا إلليه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا    : ، ودليل كل  قىزل اهلل 

 . م أمواله
اختاوه  يف بعض التصرفات املالية ليثب  لكى  حسىن  صىرفر  يف  : أي وابتلوا اليتامى   :  عا  فقزله

فإن   :  عا  البلزغ ، وقزله دليل عل  البلزغ ، أي اشتاط حتى إذا بلغوا النكاح   :  عا  املال ، وقزله
وهىذا ثىدل على  اشىتاط العقىل والرشىد يف التصىرا  ظرىر مىنر  الرشىد يف التصىرا : أي  آنستم منهم رشلدا  

فلن غ  العاقىل ا شى  أنىه لىيس برشىيد فرىذ  ا ثىة دليىل على  اشىتاط التكليىف والرشىد ، فجىائا التصىرا هىز 
 :احلر املكلف الرشيد ، ولذا قال املؤلف 

 [ :فال يصح تصرف صبي وسفيه  : ]قوله 
 .الصيب دنه غ  بالغ ، والسفيه دنه ليس برشيد ، وليس املراد بالسفيه غ  العاقل 

 [ : ولي نبغير إذ : ]قوله 
فىىال بىىد مىىن إكن الىىزيل ، وعلىى  هىىذا فيصىىح  صىىرا الصىىيب بىىلكن وليىىه ، وثصىىح  صىىرا السىىفيه بىىلكن وليىىه ، 

، أما العبد فااهر ، فىلن صىاحا املىال هىز السىيد ، وقىد أكن لىه بالتصىرا يف وثصح  صرا العبد بلكن سيد  
رشىده  ، ومىع  أي اختاوه  ، فر  ي ثثب  بعد   وابتلوا اليتامى   : ماله ، وأما الصيب والسفيه فلقزله 

ه  ، فىدل كل  قد أمر اهلل بابتالئر  واختباره  وهذا ا ثكزن إا بىاإلكن هلى  بعىيء مىن التصىرا ليثبى  رشىد
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هذا عل  وزا   صرفر  باإلكن ، وعن اإلمام أمحىد أنىه ثصىح  صىرفر  وثكىزن مزقزفىا على  إوىا ل الىزيل ، وهىذا 
 .القزل فيه قزل 

ولكن ليس للزيل أن ثأكن هل  مبا ثكزن فيه ضرر علير  دنه مؤ ن ، مبعن أن ثأكن هل  يف أمىزر ثغلىا على  
 .، وعدم حلزا اليرر ا  الان جناحر  فيرا ، وعدم خسارم  فيرا 

العىىيء اليسىى  عرفىىا كعىىراء بعىىض اد عمىىة أو : صىىرفر  مبىىا وىىرت بىىه العىىادل وهىىز   وثسىىتثن مىىن كلىى  أثيىىا
شىىيء مىىن كلىى  ، فيجىىز   صىىرا الصىىيب املميىىا وغىى  املميىىا والسىىفيه بغىى  إكن الىىزيل ، وكلىى  دنىىه ا ضىىرر فيىىه 

الىزيل ، وهىذا ربتلىف بىاختالا  نثسى  عرفىا مىن غى  إك ، فال بأي أن ثتصىرا الصىيب أو السىفيه مبىا هىز علير 
 نالبلدان واد ما

 : [وأن تكون العين مباحة النفع من  ير حاجة ] : ل اق
 .وهز أن  كزن العني مباحة النفع لغ  حاوة : هذا هز العرط الثال  
 :فرنا ثالثة أوصاا 

 .النفع ، وهذا احتا  را ا نفع فيه كاحلعرات وحنزها  -1
 .أن  كزن مباحة ، وهذا احتا  من بيع ا رم كاخلمر واخلناثر وادصنام والصزر وامليتة وحنزها  -2
أا  كزن إباحترا حلاوىة ، فىلن كانى  حلاوىة أو ليىرورل أي أن ادصىل أهنىا نرمىة لكىن أبيةى  حلاوىة أو  -3

فلنىه جيىز  أكلرىا ليىرورل ، ومىع هىذا فىال كالكلا فلنه جيز  اقتنىاؤ  حلاوىة ، وكامليتىة  ضرورل ، فال جيز  بيعرا ،
 .جيز  بيعرا ، فلن اختل شيء من هذ  ادوصاا الثالثة ي ثصح البيع 

 : [ره ز  كالبغ  والحمار ودود القز وبل  ] : قوله 
دود القا الذي ثستخر  منه احلرثر ، وبار  أي ولد  ، وكل  للمآل ، فلنه ثنتفع به يف اسىتخرا  احلرثىر يف املىآل 

 .د  ربيته ، وهذا كله للتمثيل أي بع
 : [والفي  ] : قوله 

 .دنه ثنتفع به منفعة مباحة لغ  حاوة 
 : [وسباع البهائم التي تصلح للصيد ] : قوله 

 . كالفرد ، فرز ثصلح للصيد ، فيجز  بيعه
 وهل جيز  بيع اهلر ؟

 .بيعه وهز املذها جيز   : قال مجرزر أهل العل  -1
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واختىار  شىي  اإلسىالم ، وهز اختيار  ائفة من أصةابه وهىز مىذها  ائفىة مىن التىابعني  وعن اإلمام أمحد -2
  .وابن القي  أن كل  ا جيز  

 زجلر النبلي ) :  فقال  –أي اهلر -نزرأنه سفل عن مثن الكلا والس    ودليله ما ثب  يف مسل  عن وابر
  .أي هن  عنه ، وظاهر النري التةرمي (  عن ذلك
دن مثنىىىه ردب خبيىىى   ، وأنىىىه لىىىيس مىىىن الالئىىى  بيعىىىه ،  رىىىزر علىىى  الكراهىىىة التناثريىىىة ا كراهىىىة التةىىىرميومحلىىىه اجلم

وبينه وبني الكلا فرا فلن اقتناء اهلر وائا مطلقىا  وا ثت ىا على  اقتنائىه وعيىد كمىا هىز يف ، ككسا احلجام 
 .   فقول الجمهور أصحالكلا 

 . واهلل أعل  ، أنه للكراهية  فاألقوى، وثعيد  ادصل فلن ادصل يف البيزع احلل 
 . وقد كر  اإلمام أمحد بيع القرد 

وأمىىا إن كىىان ثقصىىد بىىذل  حفىىن ، إبىىا كىىر  حيىى  كىىان ثقصىىد مىىن كلىى  اإل افىىة بىىه واللعىىا : قىىال ابىىن عقيىىل 
 .الدكان أو حنز كل  فلنه ا بأي بذل  

 .واملعرزر يف مذها اإلمام أمحد أن بيعه للعا ا جيز  
 . إن بيعه ثصح مع الكراهية وهذا أقرب : وقيل 

لعىىىدم الىىىدليل علىىى   اللللراجحثكىىىر  كمىىىا يف  داب الرعىىىاثتني وهىىىز : وقيىىىل ، واملىىىذها  ىىىرمي اقتنائىىىه دوىىىل اللعىىىا 
أنىىه ا ثكىىر  مىىا دام أنىىه  واألظهللروثكىىر  حبسىىه : قىىالزا ، التةىىرمي واملىىذها وىىزا  بيىىع الببغىىاء وحنىىز  لقصىىد صىىز ه 

 . ث  اهلرل ثطعمه وثسقيه ملفرزم حد
وعل  كل  في لة  به سائر اللعا ، وكذل  ما ثكزن من دفع التذاكر لال الع عل  لعا بعض احليزانىات يف 

 . بعض احلدائ  وحنزها ، وكل  دن اللعا منفعة وائال 
 : [إال الكلب ] : قوله 

  :قىىال   صىىاريمسىىعزد ادن أافىىال جيىىز  بيعىىه ، وإن كىىان كلىىا صىىيد ، وكلىى  ملىىا ثبىى  يف الصىىةيةني عىىن 
و قىىدم حىىدث  وىىابر يف مسىىل  ، والنرىىي ( عللن ثمللن الكلللب ومهللر البغللي وحلللوان الكللاهن  نهللى النبللي ) 

  .ه ئا جيز  اقتنا ثقتيي التةرمي ، وا فرا بني ما جيز  اقتناؤ  وما
 وهىز يف سىنن التمىذي مىن( إال كلب صيد ) :  املتقدم وفيه وأما ما روا  النسائي يف حدث  وابر 

هىذا حىدث  ا ثصىح مىن هىذا  قىال أبىز عيسى "  :وقىال التمىذي عقىا رواثتىه للةىدث   حدث  أا هرثرل 
حنز  ام امسه ثاثد بن سفيان و كل  فيه شعبة بن احلجا  وضعفه وقد روي عن وابر عن النيب ر  الزوه وأبز املم 

منكرل   ةفلن هذ  اللفا، النسائي ، وثقصد حبدث  وابر ، حدثثه الذي يف سنن "  هذا وا ثصح إسناد  أثيا  
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،  مللذهب جمهللور الفقهللا ، وهىىز  كمىىا بىىني كلىى  اإلمىىام النسىىائي نفسىىه ، وعليىىه فىىال جيىىز  بيىىع الكلىىا مطلقىىا  
ملن اتذلذ كلبلا  إال كللب صليد أو : )  وقىد قىال ، فىال جيىز  بيعىه فالكلا فيىه منفعىة مباحىة لكىن حلاوىة ، 

 . متف  عليه ( ماشية أو زرع نقص من أجره ك  يول قيراط 
وكذا يف  رع ، ومن اقتن كلا صيد مث  رك الصيد مدل  وهز ثرثد العزدل إليه ي حيرم اقتناؤ  يف مدل  ركه 

 . وماشية 
 وهل له أن ثرا اجلرو إلحدم هذ  الثالث ؟ 

 . جيز  كل  دن له منفعة يف املآل و هز املعرزر يف مذها أمحد وغ  : اجلزاب 

 لكلب لحراسة البيت ؟وه  يجوز اقتنا  ا
وا ثقىاي عليرىا كلىا احلراسىة للفىارا ، إبىا اسىتثن هىذ  الىثالث فقىط  ا جيىز  كلى  ، دن النىيب : اجلىزاب 

وأثيىىا  هىىز ، فىىلن حراسىىة البيىىزت ث قصىىد منرىىا حراسىىترا مىىن اللصىىز  وهىى  حيتىىالزن علىى  الكلىىا بطعىىام وحنىىز  
 .ذل  ثؤكي اجلار واملارل وعل  كل  فال جيز  اقتنائه ل

 : [والحشرات ] : قوله 
لكىن لىز كىان فيرىا نفعىا جو فيجىز  بيعرىا دن ، دنه ا منفعة فيرا فال حيل بيعرا ، ويف كل  أكل للمال بالبا ل 

 .فيرا منفعة مباحة مثل احلعرات الع  زضع يف الّسنارل لصيد السم  جيز  بيعرا 
 : [والمصحف ] : قوله 

وا ثصىىح بيىىع : ل اغىى  ائىى  ، والىىذي ثنبغىىي أن ثفىىرد  ملىىة فيقىى قىىدممىىا  ملصىىةف علىى  ا عطىىفأن ا ربفىى  
 .املصةف 

أنىىه ا جيىىز  بيىىع املصىىةف ، وهىىز أحىىد الرواثىىات الىىثالث عىىن اإلمىىام أمحىىد ، فعىىن اإلمىىام  : واملعىىرزر يف املىىذها
  :يف هذ  املسألة أمحد ثالث رواثات 

 .بيع املصةف وهي مزافقة للمعرزر من املذها ، وأنه ا جيز  : ادو  
 .أن كل  وائا مع الكراهة ، وهز املعرزر يف مذها مال  والعافعي : الثانية 
وهىىىز املعىىىرزر عنىىىد إا أن ثكىىىزن يف البيىىىع ابتىىىذال للمصىىىةف فىىىال جيىىىز  أن كلىىى  وىىىائا بىىىال كراهىىىة ، :  الثالثىىىة

 .ادحناا 
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وددت أن األيلد   ) : ر أنىه قىالواستدل القائلزن بالنري عن كل  مبا روا  عبد الر اا يف مصىنفه عىن ابىن عمى
وملىا يف : قالزا  (اشترها وال تبعها  ) :وقال ابن عباي كما يف مصنف عبد الر اا  (تقطع في بيع المصاحف 

 . بيعرا من ابتذاهلا ، وا جيز  ابتذال املصةف
كتلاب   عليله أجلرا  إن أحلق ملا أخلذتم  ) :قىال  أن النىيب  بخىاريقىد ثبى  يف ال: وأما القائلزن باجلزا  فقىالزا 

د  ، فقىد كتىا املصىةف وول ى على  كتابتىه فيدخل يف عمزم كل  بيع املصةف ، فلنه ثأخذ أوىرا  : قالزا ( اهلل 
ولعىل  : قىالزا  ،إا أن ثكزن عل  صفٍة فيرا ابتذال فيةرم ابتذاله  ثقتييبيعه ا و : ، واشتغل بلصالحه ، قالزا 

لعىىل هىىذا : إبىىا هىىز خلعىىية ابتىىذاهلما ، وقىىال بعىىض العلمىىاء  -  ابىىن عمىىر وابىىن عبىىاي -كراهيىىة الصىىةابيني 
، فيكزن بيعرا بأسعار غاليىة مرهقىة للنىاي ، فىأمر بلعطائرىا مىن غى  بيىع هلىا  النري منرما لقلة املصاحف وقتفذٍ 

ثرهى  النىاي مىالا اد منىة املتىأخرل الىع كثىرت فيرىا  باعىة املصىاحف ، وأصىبة   بىاع بأسىعار مناسىبة ، لفال 
بيع املصاحف غ  مزوزد ، وهىذا هىز ادصىل ، فىلن   املعن الذي من أوله كر  ابن عمر وابن عباي فيكزن

 .فيه املصةف ، لكن عل  ووه ا ثبتذل  أرجح األقوالهذا هز ادصل يف البيزع احلل و 
 : [والميتة ] : قوله 

ن اهلل حلرل بيلع الذملر والميتلة والذنزيلر إ ) :قىال  امليتة ا جيىز  بيعرىا ، ملىا ثبى  يف الصىةيةني أن النىيب 
 ثىىا رسىىزل اهلل أرأثىى  شىىةزم امليتىىة فلهنىىا  طلىى  اىىا السىىفن و ىىدهن اىىا اجللىىزد وثستصىىبح اىىا: فقيىىل  ( واألصللنال

البيىىع ، فبيىىع امليتىىة حىىرام ، لكىىن إكا كىىان  : أي (ال هللو حللرال ) : وقزلىىه ( ال هللو حللرال )  : فقىىال   النىىاي
كىذل  يف املصىاحف على  ، واإلمث  على  البىائع ، لليىرورل  عىا  دف ه إا بثمن فىال حىر  عليىه بذل لهلا وي  ميطرا  

 .إ  كل  ، دنه نتا   القزل بتةرمي بيعرا فيجز  للمةتا  إ  املصةف أن ثعتثه من بائعه
 : [رجين النجس والس  ] : قوله 

 ، لقزلىه  فالسىروني الىنجس حيىرم بيعىه هز ما نسميه بالسماد ، وهز ما ثزضع إلصىال  النبىات ،: السروني 
ال )  :، فقىال  " أرأث  شةزم امليتة فلهنا  طل  اا السفن و دهن اا اجللزد وثستصبح اا النىاي " :ملا قيل له 
يف  فدل عل  أن النجس ا جيز  بيعه ، ومن كل  السروني ، أما اانتفاع به فجائا ، دن النيب ( هو حرال 

 .البيع : أي  (ال هو حرال ) :  فقزله ، قره  عل  اانتفاع به ، وهناه  عن البيع احلدث  املتقدم أ
ثىدل على  أن السىروني الطىاهر جيىز  بيعىه كىروث اإلبىل والبقىر والغىن  وغ هىا مىن ( الىنجس ) و قييد املؤلف له بىى

 .فيه منفعة و مأكزل اللة  ، فلن روثه  اهر ، 
 : [ المتنجسةو واألدهان النجسة ] : قوله 

  : ، وقزله(ال هو حرال )  :عن شةزم امليتة فقال فل النيب ملا س  : فاددهان النجسة ا جيز  بيعرا ملا  قدم 
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فاددهىىىان النجسىىىة واملتنجسىىىة ا جيىىىز  بيعرىىىا ، والفىىىرا بينرمىىىا أن اددهىىىان النجسىىىة هىىىي النجسىىىة ( املتنجسىىىة ) 
، كىدهن  ىاهر وقعى  فيىه جناسىة ، فاددهىان املتنجسىة بأصلرا ، أما املتنجسة فري الىع  ىرأت عليرىا النجاسىة 

 على  الىراوحو قدم أن املائعىات  طرىر  ،ثطرر عل  أن الدهن املتنجس ا  حيرم بيعرا عل  املذها ، وهذا بناء  
أن  فلالراجح، وعلى  هىذا  ، وعليه فيجز  بيعه أي املتنجس إلمكان  طر   ، وقىد سىب  هىذا يف كتىاب الطرىارل

فري كبيع الثزب املتنجس واختار  شيخنا العي  نمد بىن عثيمىني رمحىه اهلل جسة ا حر  يف بيعرا اددهان املتن
 . 

 : [ويجوز االستصباح بها ] : قوله 
املصىىىابيح ، فيجىىىز  علىىى  هىىىذا اسىىىتعمال  لزقىىىزدأي باملتنجسىىىة ا النجسىىىة ، وااستصىىىبا  اىىىا أي وعلرىىىا مىىىادل 

  . -1   ، وهذا هز املعرزر من املذهااددهان املتنجسة دون النجسة يف ااستصبا 
ودليىىل كلىى  مىىا  ، ااستصىىبا  بىىالنجسوىىزا  :  وأمحىىد ذها العىىافعيمىىواختىىار شىىي  اإلسىىالم وهىىز قىىزل  -2

البيع ، وأقره  عل  اانتفاع اا كما  قدم ، فىدل هىذا  : أي (ال هو حرال ) يف شةزم امليتة   قدم من قزله 
 .أو املتنجس عل  وزا  اانتفاع بالدهن النجس 

 : [في  ير مسجد ] : قوله 
فيجىىز  ااستصىىبا  باددهىىان املتنجسىىة يف غىى  املسىىجد وكلىى  دن الىىدخان ثتةلىىل مىىن هىىذا الىىدهن املتىىنجس ، 

يعىىبه النجاسىىة فمزضىىزع داخىىل اإلنىىاء  دنىىه نجسمتىىواملسىىجد جيىىا أن ثصىىان مىىن النجاسىىات فليسىى  العلىىة أنىىه 
هذ  املسألة مبينة على  مسىألة سىابقة وهىي أن مىا ثتةلىل مىن النجاسىة لىيس اجلزا  و  والراجحالبا نة يف ا دمي 

اختىار كلى  شىي  اإلسىالم ابىن  يميىة ، فاملتةلىل مىن النجاسىة لىيس و بل هز مىادل أخىرم ، عل  الراوح بنجس 
ان املتةلىىل مىىن هىىذا الىىنجس أو املتىىنجس لىىيس بىىنجس بىىل هىىز مىىادل أخىىرم فرىىز دخىىان خبىىنجس وعليىىه فىىلن الىىد

  . وليس دهنا  
 .اددهان النجسة أثيا  وعليه فيجز  ااستصبا  باددهان املتنجسة يف املساود ، ومثل كل  عل  الراوح 

 : [وأن يكون من مالك أو من يقول مقامه ] : قوله 
 .من مال  أو من ثقزم مقامه  بيعوهز أن ثكزن ال: هذا هز العرط الرابع 

 .ناظر  والذي ثقزم مقامه إما ويل أو وصي أو وكيل أو
 .هز النائا عن احلي : فالزكيل 
 .هز النائا عن املي  : والزصي 
 .وهز القائ  عل  الزقف : والناظر 
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 .هز القائ  عل  من ا جيز   صرفه مباله كاليتي  : والزيل 
 سىأل  النىيب )  :قىال  هأنى ودليل كل  ما ثب  عند اخلمسة بلسناد صةيح من حدث  حكي  بن حىاام 

ال )  :قىىال ،  سىىزل اهلل ثىىأ يين الروىىل فيسىىألين البيىىع لىىيس عنىىدي أبيعىىه منىىه مث أبتاعىىه لىىه مىىن السىىزار  ثىىا : فقلىى 
 .فدل عل  أن البيع ا ثصح إا من مال  أو من ثقزم مقامه ( تبع ما ليس عندك 

 : [فإن باع ملك  يره أو اشترى بعين ماله بغير إذنه لم يصح ] : قوله 
، أو لاثىد بغى  إكن  ثىد ، فلكا باع مل  غ   بغ  إكنىه ، كىأن ثبيىع عمىرو مىاا  وهذا ما ثسم  بتصرا الفيزيل 

سلعة من السلع لاثد ، فلن هذا التصرا  ي ااعت يلاثد ف رثااتاشتم بعني ماله بال إكنه ، كأن ثكزن عند  
، واسىىىتدلزا واحلنابلىىىة  ةثسىىم   صىىىرا الفيىىىزيل ، وا ثصىىىح ، وعليىىىه فىىىالبيع با ىىىل ، وهىىىذا هىىىز مىىىذها العىىىافعي

  .( ال تبع ما ليس عندك )  : حبدث  حكي  بن حاام 
بىأن قبىل البيىع أو العىراء  املالى  وكها املالكية وهز رواثة عن أمحد إ  صةة البيع بعرط اإلوا ل ، فىلكا أوىا  

يف  ، وإن ي ثقبىىىل كلىىى  فىىىلن البيىىىع ثبطىىىل ، ودليلىىىه مىىىا روا  اإلمىىىام أمحىىىد يف مسىىىند  والبخىىىاري ثصىىىحفىىىلن البيىىىع 
أعطاه دينارا  أن النبي )  :  يف سننر  من حدث  عرول البارقي هصةيةه وأبز داود والتمذي وابن ماو

يشتر  به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار ف تاه بشاة ودينار فدعا لله بالبركلة فلي بيعله 
 القول هو الراجحقد أوا   وأقر  وهىذا  النيب فوهذا هز  صرا الفيزيل ، ( لربح  ، فكان لو اشترى ترابا  

وجيىىىاب عىىىن اسىىىتدال أهىىىل القىىىزل ادول  واختىىىار  شىىىيخنا العىىىي  نمىىىد بىىىن عثيمىىىني رمحىىىه اهلليف هىىىذ  املسىىىألة ، 
، وأن مىىن بىىاع مىىا ا رلىى  فلنىىه ثتزقىىف اللىىاوم علىى  إكن املالىى  ،  خمصىىل لىىهحبىىدث  حكىىي  بىىأن حىىدث  عىىرول 
 .أوا  فقد أسقط حقه  فلكاإبا هز حل  املال   واملعن ثدل عل  هذا ، فلن املنع

 [وإن اشترى له في ذمته بال إذنه ولم يسمه في العقد صح له باإلجازة ولزل المشتر  بعدمها ملكا  ]:قوله
ثكىن بعىني  مبعن أنه عقد صفقة ككر فيرا الثمن ، وهز ثنزي أن  كزن السىلعة لغى   ، وي ثسىمه يف العقىد ، وي

اشتثته بععرل دنان  ، وكان  هذ  الععرل : ، ونزم أن ثكزن لاثد ، وقال  رول اشتم بيتا  : له ، مثا غ  مال 
يف العقد ، فلنه ثصح لىه باإلوىا ل ، وإا لىام املعىتي بعىدمرا  يف الذمة ، وليس  بعني مال  ثد ، وي ثس   ثدا  

والفىرا بىني هىذ  املسىألة والىع قبلرىا ، لىه  لكا  ، فيصبح هذا البيع له إن أوا  ، وإا لام الفيزيل فيكزن م لكا  م  
 .أهنا بيع يف الذمة وأما الع قبلرا فري  صرا يف عني مال غ   

اشتث  هذ  الدار لاثد بععرل دنىان  ، فىلن املسىألة  : ظاهر  أنه لز مسا  فقال( وي ثسمه )  :وقزل املؤلف هنا 
املزفى  " وظاهر كالم صاحا املقنىع  من املذها المشهورز ، وهذا ه  كزن كاملسألة السابقة فال  صح مطلقا  
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هللو وأن هىىذا الفىىرا غىى  مىىؤثر وهىىذا ، فيصىىح لىىه باإلوىىا ل وإا ثلىىام املعىىتي أنىىه إكا مسىىا  يف العقىىد " ابىىن قدامىىه 
 .  الراجح
ثىىا  ا بىىثمن مسىىم  فىىالبيع لىىألول ، دن الزكيىىل المىىإن وكىىل رولىىني يف بيىىع سىىلعة ، فبىىاع كىىل واحىىد منر :مسلل لة 

 .مل  غ   بغ  إكنه   ال  وكالته بانتقال مل  ادول عن السلعة ، وصار بائعا  
 
 : [وة ك رض الشال ومصر والعراق ب  تؤجر ن  وال يباع  ير المساكن مما فتح ع  ]  : لاق
 .بفتح العني أي فتح بالسيف قررا  :  زلن  عو 

أن مىا فىتح مىن ادرل عنىزل فأوقفىه  العلمىاء هذا هز املعرزر من مذها احلنابلة وغ ه  فرز مذها مجرزر
وكىىذل  إوارمىىا وهىىذ  كىىأرل مصىىر  ، اإلمىىام علىى  املسىىلمني فىىلن بيىىع ادراضىىي ا جيىىز  وإبىىا جيىىز  بيىىع املسىىاكن

 . والعام والعراا را أوقفه أم  املؤمنني عمر عل  املسلمني وي ثقسمه بني الناي فكان وقفا  
وهىؤاء : ساكن وإوارل البيزت فيما فتح عنزل أنىه وىائا وا بىأي بىه ، قىالزا وقد أمجع العلماء عل  أن بيع امل

ومىىىا  ال املسىىىلمزن  الصىىىةابة ملىىىا سىىىكنزا هىىىذ  الىىىبالد كىىىانزا ثبيعىىىزن املسىىىاكن مىىىن غىىى  نكىىى  فكىىىان كلىىى  إمجاعىىىا  
دهنىا وقىف ،  وإبىا ادرل ا جيىز  بيعرىا: ، قىالزا  ال نكى  فكىان كلى  إمجاعىا  بىثتباثعزن مسىاكن أراضىي العنىزل 

 . والزقف ا ثباع وا ثزها
وهىىز أحىىد القىىزلني يف مىىذها العىىافعي وهىىز رواثىىة عىىن اإلمىىام  بىىل جيىىز  بيىىع ادراضىىي أثيىىا  : وقىىال ادحنىىاا 

أمحد واختىار هىذا القىزل شىي  اإلسىالم وكلى  دن الزقىف فيرىا لىيس كىالزقف الىذي ا جيىز  بيعىه بىل هىز وقىف 
، فاملقصىىزد أن مىىن  يد مىىن بعىىده  مىىن هىىذا اخلىىرا  ففيسىىتاخلىىرا  عليرىىا  عىىام ثقصىىد منىىه إعطىىاء مىىن كانىى  بيىىد 

كان  بيد  ثنتفع اا فلنه ثعطىي بيى  املىال خراورىا ولىذا وىا  فيرىا التىزارث مىع أن الزقىف ا  ىزارث فيىه وهىذا 
هىىى ، فالصىىةيح أن أراضىىي العنىىزل كأراضىىي .ا" وعليىىه عمىىل ادمىىة "  :، قىىال شىىي  اإلسىىالم  الللراجح القللول هللو

 .صر والعام والعراا جيز  بيعرا ، كما جيز  بيع املساكن وإوارما م
إنما أحللت للي سلاعة )  : ، لقزل النيب  زلن  عو الصةيح من أقزال أهل العل  أن مكة قد فتة   :مس لة 
 .ا ل املن: لكن اختلف العلماء يف رباع مكة ، هل جيز  بيعرا وإوارما أم ا جيز  ؟ واملراد بالرباع ( من نهار 

وهز مذها اجلمرزر من ادحناا واملالكيىة واحلنابلىة أن كلى  ا جيىز  ، فىالبيع واإلوىارل غى  :  القزل ادول
  .إليه ، فلكا استغن عنه فليس له أن ثبيعه وا أن ثؤور  وائاثن بل صاحا املنال أح  به ما دام نتاوا  

وحنىىز  ( حللرال ، وحللرال بيللع رباعهللا وحللرال أجرتلله  مكللة كلهللا)  :قىىال  واسىتدلزا مبىىا روا  احلىىاك  أن النىيب 
  . عند سعيد بن منصزر يف سننه عن مكةزل مرسال  
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، ومكىىة حىىرمي البيىى  احلىىرام الىىذي وعلىىه اهلل للنىىاي سىىزاء العىىاكف فيىىه والبىىاد فىىال جيىىز  دحىىد  جىى   : قىىالزا 
 .وعليه فلن احتا  ما يف ثد  سكنه وإا بذله للمةتا  

  .ز قزل العافعية أنه جيز  بيعرا وإوارما وه:  القزل الثا 
  إن شاء اهلل ثا رسزل اهلل أثن  نال غدا   " :واستدلزا مبا ثب  يف الصةيةني عن أسامة بن  ثد أنه قال 

فىدل هىذا  (ملن ربلاع أو دور ) : ويف رواثىة  " (وه  ترك لنا عقي  من منزل )  :قال  - وكل   من الفتح -
  . فدل عل  أهنا لز  رك  لكان  له ولقرابته (ه  ترك لنا )  :قال  اذلا ببيع ، و  صرا فير عل  أن عقيال  

ا دخىل مكىة فأضىاا الىدار إليىه ، ملىوكلى  ( من دخ  دار أبي سفيان فهو آملن )  : وكذل  قال النىيب 
  .وادصل أهنا إضافة مل  

 بىن  ثىاد وهىز ضىعيف ، وأمىا الثىا  فرىز وأما ما استدللت  به فاحلدث  الذي روا  احلاك  فيه عبيىد اهلل: قالزا 
 .مرسل ، واملرسل ضعيف فال ثعارل اما ما استدللنا به 

    وهز الزسط وهز اختيار شي  اإلسالم و لميذ  ابن القي  أنه جيز  بيع الرباع وا جتز  إوارما:  القزل الثال 
  .افعية ، وأما اإلوارل فمةرمة فالبيع وائا دهنا مل  له بدالة احلدثثني الذثن استدل اما الع

ملىىىىا يف كلىىى  مىىىىن التيىىىيي  علىىىى  احلجىىىىا  والاائىىىرثن فمكىىىىة دار منسىىى  والىىىىذي ثأ يرىىىا رىىىىن حيتىىىىا  إ  : قىىىالزا 
  .احلجا  والاائرثن  من ستفجار فيرا إبا هز يف الغالااا

 مىا ووىه كما صح كلى  عنىد يف مصىنف عبىد الىر اا وقىد ثبى  كلى  عنىه مىن غى  وقد قال عمر : قالزا 
  ( . يا أه  مكة ال تضعوا على بيوتكم أبوابا حتى يدخ  الباد  ) :أنه قال 

ا مىا هز من أ   من خار  احلرم وهذا ادثر ثدل عل  أهن  ليس هلى  أن رنعىزا البىادي مىن سىكن : والبادي 
ةاا ربصىل عمىزم فال حيل دحد أن ثؤور فيرا لقزل عمر ، وقزل الص القول هو الراجحوهذا  إليهحيتاوزن 

من التييي  عل  احلجا  والاائرثن ، وأما البيع فجائا دهنىا ملى   -أي يف إوا ل اإلوارل  -اددلة وملا يف كل  
وملىا اسىتدل بىه العىافعية مىن ادحادثى  وقىد  قىدم  لكىن إن رأم اإلمىام  ، وادصل يف البيىزع اجلىزا  دصةااا

  كىىأن ثىىرم أن أهىىل مكىىة ا ثصىىلةزهنا للسىىكن إا باإلوىىارل فيرىىا  أن املصىىلةة  قتيىىي اإلكن باإلوىىارل فىىال بىىأي
 . كما يف هذا العصر 

 : [وال يصح بيع نقع البئر ] : قوله 
بيعىه ففسق  منه اائمه و رعه وفيل من كل  فيل  ائد عن حاوته فليس لىه أن ثبيعىه ،  إكا حفر رول بفرا  

)  :قىال  حىرم مثنىه ، وقىد ثبى  يف املسىند أن النىيب  م شىيفا  نرم واملال الذي ثكسبه منه نرم ، دن اهلل إكا حر 
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ويف ( وإن اهلل إذا حلرل عللى قلول أكل  شلي  حلرل علليهم ثمنله)  :بلفىن ( حلرل ثمنله  إن اهلل إذا حرل شليئا  
  . (قات  اهلل اليهود حرمت عليهم الشحول فجملوها فباعوها )  :الصةيةني 

 .( نهى عن بيع فض  الما  )  : النيب ودليل هذ  املسألة ما ثب  يف مسل  أن 
وظىاهر احلىدثثني ( ال تمنعوا فض  الما  لتمنعوا به فض  الكل  ) : قال  ويف صةيح البخاري أن النيب 

  . العمزم سزاء كان  البفر والعني يف أرل رلزكة له أو يف أرل غ  رلزكة له
( المللا  والكلل  والنللار : اس شللركا  فللي ثللالث النلل ) :قىىال  ويف سىىنن أا داود بلسىىناد صىىةيح أن النىىيب 

 .( المسلمون شركا  في ثالث في الك  والما  والنار )  :بلفن 
 .( ثالث ال يمنعن الما  والك  والنار )  :قال  بلسناد صةيح أن النيب  هوثب  يف سنن ابن ماو

لئلله منعلله اهلل فضللله يللول مللن منللع فضلل  مائلله أو فضلل  ك)  :قىىال  ويف املسىىند بلسىىناد حسىىن أن النىىيب  
  .فال جيز  دحد أن رنع غ   فيل مائه ( القيامة 

لكن إن حا   فزضعه يف ظرا أو وعله يف ساقية أو بركة وحنز  فلىه بيىع هىذا املىاء ، ودليىل كلى  مىا ثبى  يف 
ألن ي خللذ أحللدكم حبللله فيلل تي بحزمللة الحطللب علللى ظهللره فيبيعهللا )  :قىىال  صىىةيح البخىىاري أن النىىيب 

وهىز مىن  -فىدل هىذا على  أن احلطىا ( يكف اهلل بها وجهه خير له من أن يس ل النلاس أعطلوه أو منعلوه ف
مىن أن ثىدخل  بيعه وكذل  املاء ولىيس لىه أن رنىع أحىدا   إكا حا   حببل وا  –الكأل وهز را ا جيز  بيع فيله 

لىىه منعىىه ، إا أن ثت ىىا    ثكىىنأرضىىه ليأخىىذ مىىن املىىاء الفاضىىل عىىن حاوتىىه وكلىى  دنىىه حىى  هلىىذا الىىداخل فلىىيف 
عل  كل  ضرر عليه كأن ثكزن يف نل نزط وثكزن فيه شيء من أمزاله وربعى  عليرىا مىن اليىياع أو السىرقة 

 .فله أن رنع الناي ليةتاط ملاله وعزرا ه فال ثلامه نفع غ   بيرر نفسه 
 هل رل  نقع البفر مبل  ادرل ؟: مس لة 

 .ولكن صاحا ادرل أح  به أنه ا رل  إل الا اددلة والصحيحمام أمحد ، قزان مها رواثتان عن اإل
 : [وال ما ينبت في أرضه من ك  وشوك ] : قوله 

كذل  ما نب  يف أرضىه مىن ععىا أو شىجر أو كىأل أو شىزك ، فلنىه ا حيىل لىه أن رنىع غى   منىه للةىدث  
ولىىيس لىىه أن رنىىع  فاضىىلةرضىىه ولىىيس لىىه أن ثبيىىع وهىىز أحىى  بىىه لكزنىىه يف أ (النللاس شللركا  فللي ثللالث ) املتقىىدم 
  .من الناي من فيله ، لكن إن كان كل  الكأل ا ثكفيه فله منع الناي منه  أحدا  

 .وهذا ويدفيه كأن حيرث أرضه للكمأل  واستثن شي  اإلسالم ابن  يمية ما إكا قصد استنبا ه دن له عمال  
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 : [ويملكه آخذه ] : قوله 
 .و الكأل فلنه رلكه بأخذ  ، وحينفذ جيز  له أن ثتصرا فيه كما شاء إكا أخذ املاء أ

 : [على تسليمه  وأن يكون مقدورا  ] : قوله 
 .عل   سليمه  وهز أن ثكزن املبيع مقدورا  : هذا هز العرط اخلامس من شروط البيع 
 .( ال تبع ما ليس عندك )  :وثدل هلذا العرط حدث  حكي  بن حاام 

 .ومن الغرر بيع ما ا ثقدر عل   سليمه ( نهى عن بيع الغرر )  : سل  أن النيب وملا ثب  يف م
 : [فال يصح بيع آبق ] : قوله 
 .هز العبد اهلارب من سيد  ، فال جيز  أن ثبيعه دنه غ  مقدور عل   سليمه : ا ب  
 : [وشارد ] : قوله 

 .سليمه هز اجلمل العارد ، فال جيز  بيعه دنه غ  مقدور عل   
 : [وطير في الهوا  ] : قوله 

 .دنه غ  مقدور عل   سليمه 
 : [وسمك في ما  ] : قوله 

على   صىيله فلنىه ا جيىز  ، كىأن ثبيىع العبىد ا بى  على   وظاهر كىالم املؤلىف وإن كىان املعىتي قىادرا  كذل  
لىىف النرىىي عىىن هىىذا وهىىز الفسى  إن عجىىا عىىن احلصىىزل عليىىه ظىىاهر كىالم املؤ  لىىهمىن ثقىىدر علىى   صىىيله وثكىىزن 

  . املعرزر من املذها
صىىاحا اإلنصىىاا أن بيىىع غىى  املقىىدور علىى   سىىليمه للقىىادر علىى   صىىيله  وصىىزبهواختىىار املزفىى  ابىىن قدامىىة 

، فلنىه ا غىرر يف كلى  حيى   القول هو اللراجحوهذا ، دنه ا غرر يف هذا ، وائا وإن عجا عنه فله الفس  
 .ركنه أن حيصله  باعه شيفا  

 :وعل  هذا فغ  املقدور عل   سليمه قسمان 
 . واحدا   غ  مقدور عل   صيله ، فرذا ا جيز  بيعه قزا   -1
 .مقدور عل   صيله ، فرذا جيز  يف أصح القزلني  -2

علىىى  بيىىىع املغصىىىزب علىىى  مىىىن ثقىىىدر علىىى  أخىىىذ  مىىىن غاصىىىبه فسىىىيأيت كىىىالم املؤلىىىف يف وىىىزا   ، فىىىلن  وقياسىىىا  
 .فكالمها غ  مقدور عل   سليمه ومقدور عل   صيله  مثلهاملقدور عل   صيله 

هذا حي  كان ا ثقدر عل   سليمه ، أما إكا كان ( و   يف هزاء ومس  يف ماء ) : و قييد املؤلف يف قزله 
  بىه فيىه لكىن مىع سىثقدر عل   سليمه ولز مبعقة فلن كل  وائا ، كأن ثكزن الط  يف بر  مغل  ركن أن ر
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ثكزن السم  يف مزضىع نصىزر فرىذا ثقىد على   سىليمه فيجىز  بيعىه حى  مىع ووىزد املعىقة ، وعلى   املعقة أو
 . هذا إكا كان ثقدر عل   سليمه مبعقة فلن كل  وائا

 : [وال مغصوب من  ير  اصبه أو قادر على أخذه ] : قوله 
املقىىدور علىى   سىىليمه فيىىه  فىىلن غىى ، املغصىىزب ا جيىىز  بيعىىه اخىىتالل هىىذا العىىرط وهىىز القىىدرل علىى  التسىىلي  

 عل  غاصبه فلنه جيز  ، لكن بالعروط املتقدمة ومنرا شرط الرضا ،  إن باعهغرر واستثن املؤلف 
واستثن بيع املغصزب عل  القىادر على  أخىذ  ، كىادم  وحنىز ،  إ  كل  فال جيز  ملجفا   أما إكا كان مكرها  

دننىا إكا أثبتنىا البيىع عليىه بىدون فسى  كىان ، ثثبى  لىه الفسى  كل  ، فذل  وائا دن املعتي ا غرر عليىه ، و 
 .يف هذا غرر ، فقد حيصله وقد ا حيصله 

 : [برؤية أو صفة  وأن يكون معلوما  ] : قال المؤلف رحمه اهلل 
 . أن ثكزن املبيع معلزما  : هذا هز العرط السادي من شروط البيع 
 نهلى عللن بيللع" :  أن النىيب ن الغىىرر ، كمىا يف الصىىةيةني عى دن بيىع ا رىزل فيىىه غىرر وقىد هنىى  النىيب 

بىأي  رثى  مىن  ىرا  وهز نتا  النتا  للجرالة كما سيأيت ، فعليه ثعتط أن ثكزن املبيع معلزما   "ة ل  بل  الح      ب  ح  
 . العل  ، وككر املؤلف هنا الرؤثة والصفة

الىذي  -كزمىة الطعىام   -ل ا  ن ثىرم ظىاهر الص ىأما الرؤثة فى م إمىا رؤثىة كاملىة أو ثىرم بعيىه الىدال عليىه ، كىأ
ثستدل به عل  الطعام نفسه أو ثرم وعاء التمر فينار يف أعال  فيسىتدل بىأعال  على  أسىفله ، وثسىتدل باىاهر 

 . ل عل  با نرا ، فرذا وائاا الص
، كالىىىدور  غالبىىىا   ظىىىاهرا   لىىىه بىىىامن ا  تغىىى  فيىىىه السىىىلعة  غىىى ا   وثعىىىتط أن  كىىىزن الرؤثىىىة مقارنىىىة للبيىىىع أو سىىىابقة

، وككىىر املؤلىىف الرؤثىىة  ثعفىى  عىىن مثلىىه فرىىذا ا بىىأي بىىه وا ثىىؤثر ثسىى ا   والعقىىارات واملركزبىىات ، وإن كىىان  غىى ا  
ومثلرا الع  والذوا وحنزها من  را املعرفة ، فالطيا ثعل  بالعى  وبعىض املطعزمىات  عىرا بالتىذوا كالعسىل 

 .سلعة أي ثعرفرا معرفة ا ثلةقه اا غرروالسمن وحنز كل  ، وعليه فالعرط أن ثعرا ال
  مبا ثؤثر يف اختالا الثمن أي بالزصف املؤثر يف الثمن منيبطا   أما الصفة فري أن ثزصف له املبيع وصفا  

وهىىز  عجيىىل الىىثمن و ىىأخ  ، ودليىىل وىىزا  بيىىع املزصىىزا يف الذمىىة وىىزا  بيىىع السىىل  ، وسىىيأيت الكىىالم عليىىه 
 ، ل  وا غرر فيه املثمن ، ودنه حيصل به الع

 ؟ قمح وهذا الصاع عينة وبزك  منه كذا  نا  من   عيأب: وهل جيز  البيع بالنمزك  أو ادبزك  كأن ثقزل 
 . أنه ا ثصح : املعرزر يف املذها 

 .أنه ثصح البيع  الراجحوالقزل الثا  يف املسألة وهز رواثة عن اإلمام أمحد وهز 
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 : [اشترى ما لم يره فإن ] :  المؤلف رحمه اهلل لاق
فلن اشتم ما ي ثر  وي ثزصف له ي ثصح اختالل هذا العرط فلن املبيع غ  معلزم إكا ي ثىر  وي ثزصىف 

إن اشتم ما ي ثر  وي ثزصف له لكن ككر له ونسه ، كأن ثبيع عليه سيارل بععىرل  اا وي ثرهىا  :مس لة له 
أا حنيفىىة واختىىار  شىىي  اإلسىىالم يف مزضىىع وضىىعفه يف مزضىىع  وي  زصىىف لىىه ، فعىىن اإلمىىام أمحىىد وهىىز مىىذها

 خر كما يف ااختيارات أنه ثصح ، وعليه فله اخليار إن ر   فلن شاء أمي  وإن شاء فسى  واحلاوىة داعيىة إ  
 .مثل هذ  املعاملة واليرر مدفزع باخليار ، وثكزن النماء من العقد 

 : [أو رآه وجهله ] : قوله 
لكنه قد ورل ما هز ، كأن ثرم وعاء من  عام فيباع الطعام يف هذا الزعاء فال ثىدري نزعيىة أي رأم املبيع 

ثغىين عىن هىذ  اجلملىة فىلن ( وي ثىر  ) ، وقزلىه  وا قدر  فلن كل  ا جيز  للجرالىة أثيىا   الطعام الذي يف الزعاء
 .فاملقصزد بالرؤثة رؤثة املبيع  فيرا  كرارا  
 ( :لم يصح  يكفي سلما   أو وصف له بما ال : )قوله 

  .هذا هز املعرزر يف املذها 
وهىذ  املسىألة متعلقىة مبسىألة ثىأيت ،  وعن اإلمىام أمحىد وهىز أحىد قىزيل العىافعي أنىه ثصىح مبىا ا ثكفىي سىلما  

فيرىىا البةىى  يف بىىاب السىىل  وأن مىىن شىىروط السىىل  صىىفته وسىىيأيت الكىىالم عليىىه يف بابىىه ، واليىىابط املقصىىزد يف 
 .م  وصف بزصف منيبط ثعل  به املبيع فلن البيع صةيح  هذا الباب أنه

 : [وال يباع حم  في بطن ] : قوله 
أي نتىىا  النتىا  ، مبعىن أن نبيىىع ( نهلى علن بيللع حبل  الحبللة )  : للجرالىة ، ففىي الصىةيةني أن النىىيب 

هللى علللن المضلللامين ن)  : نتىىا  نتىىا  ايمىىىة ادنعىىام ، ويف مسىىىند البىىاار واحلىىدث  حسىىىن لعىىزاهد  أن النىىىيب 
نهلى النبلي )  :وامليىامني مىا يف بطىزن ادنعىام أي احلمىل ، واملالقىيح مىا يف ظرىزر ككزرهىا ، وقىد ( والمالقيح 

   أي عن ناو  ، فلن بيع ناو  ا جيز  ، فذل  كله بيع نرم ( عن عسب الفح. 
 .يف بطنرا وكل  للجرالة والغرر إكن ا جيز  بيع احلمل يف البطن ، ومثله ادمة فال جيز  بيع محلرا وهز 

 [ :ولبن في ضرع منفردين  : ]قوله 
عىىن الغىىرر ، ويف مصىىنف ابىىن أا شىىيبة  بيىىع اللىىا يف اليىىرع ا جيىىز  ملىىا فيىىه مىىن الغىىرر ، وقىىد هنىى  النىىيب 

والصىزاب ، " ا  بتاعزا صزا الغن  عل  ظرزرهىا وا اللىا يف اليىروع "  :بلسناد صةيح عن ابن عباي قال 
 .قفه عل  ابن عباي و 
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رع منفىىردثن ، أمىىا لىىز بىىاع ادم ومحلرىىا  يىىأي ا جيىىز  بيىىع احلمىىل يف الىىبطن واللىىا يف ال( منفىىردثن ) : وقزلىىه 
  .ا جيز   ، فبيع اللا يف اليرع منفردا   ما ا ثثب  استقالا   والبريمة ولبنرا فذل  وائا دنه ثثب   بعا  

العلماء بيع اللا املزصزا يف الذمىة وإن شىرط املعىتي أن ثكىزن مىن  جلمرزر واستثن شي  اإلسالم خالفا  
  .يف الذمة من غنمة أو بقرل معينة فذل  وائا  مزصزفا   بقرل أو غنمة معينة ، فلكا اشتم من صاحا غن  لبنا  

 .دنه ا غرر فيه : قال 
ا  مثنىه وإا فسى  البيىع ، واسىتثن وهز كما قال فلنىه ا غىرر فيىه ، فىلكا أعطىا  اللىا املزصىزا يف الذمىة أعطى

وقىد  ما ثزوىد يف هىذا الامىان مىن اسىتفجار البقىر أو الغىن  أو اإلبىل وقى  الىدر فتسىتأور للبنرىا فرىذا وىائا أثيا  
  .دنه ا غرر فيه : قال  -رمحه اهلل  -ألف فيرا مؤلفا  مستقال  كما ككر ابن القي  

  اإلسىالم ابىن  يميىة أن الغالىا أهنىا  ىدر وكزهنىا ا  ىدر هىذا ؟ فأوىاب شىي قد ا  در عليه شىيفا  : فلن قيل 
فال ثت ا عل  مثله غرر ، كاستفجار ادرل لغرسرا و رعرا فلهنا قد ا  نبى  ومىع كلى  فلنىه جيىز   شيء نادر

عل  الافر وهي املرضعة ، وككر شىي  اإلسىالم هىذا  استفجارها دن الغالا هز أن ربر   رعرا وشجرها وقياسا  
  .لبعض أهل العل   قزا  

ومىا ككىىر  شىىي  اإلسىالم ظىىاهر ملىىا  قىىدم إك ا غىرر فيىىه ، فعليىىه ا جيىىز  بيىع اللىىا يف اليىىرع إا يف الصىىزر ني 
 .تني استثنامها شي  اإلسالم لال

والذي هني عنه إبا هز بيع املزوىزد يف اليىرع دنىه ا ثعىرا مقىدار مىا وقىع عليىه البيىع فلنىه ربلفىه غى   على  
 .ا ثتميا به ما وقع عليه البيع عما ي ثقع عليه ، فيكزن يف كل  غرر ووه 

 : [وال مسك في ف رته ] : قوله 
هي الزعاء ، أي وا مس  يف وعائه ، واملس  معروا وهز نزع من الطيا بىل هىز أفيىل الطيىا : الفأرل 

فىىلن قىىدر املسىى  وكميتىىه جمرزلىىة يف وعائىىه الىىذي خلىى  فيىىه ملىىا يف كلىى  مىىن الغىىرر ،  ع، فاملسىى  ا جيىىز  أن ثبىىا 
  .فيكزن يف كل  غرر 

  .يف املذها أن كل  وائا  واحتماا   واختار ابن القي  وووره صاحا الفروع وورا  
دن أهل اخلال ثعرفزن با نه بااهر  فلهن  ثستدلزن مبعرفة الااهر عل  البا ن ودن اشتاط : قال ابن القي  

  .إ  شيء من الفساد بذهاب شيء من رائةته ور زبته الرؤثة بل الة وعائه عنه ثعرضه 
  . وما ككر  ابن القي  ظاهر يف هذا وهز الراوح

إن بيع عل  أهىل اخلىال فجىائا ، وإن بيىع على  : وفصل العي  عبد الرمحن بن سعدي يف هذ  املسألة فقال 
  .غ ه  فال جيز  ، فلن الغرر ثاول ببيعه عل  أهل اخلال دون غ ه  
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 .لراوح ما  قدم وا
، دن أهىل  وعل  كل  فبيىع الىذها يف ادرل أو الىنفط يف ادرل أو حنىز كلى  على  قىزل ابىن القىي  جيىز 

اخلىىال ثسىىتدلزن علىى  معرفىىة مىىا يف البىىا ن مبىىا عنىىده  مىىن ا ات وادورىىال ، وعلىى  املىىذها فىىلن كلىى  نىىرم ، 
 .والصزاب أنه وائا 

 : [وال نوى في تمره ] : قوله 
م فيه منفعة مباحة لغ  حاوة فلنه قىد ثطعى  وقىد ثسىتخدم لىبعض ااسىتخدامات ، لكىن يف مثىل هىذا فالنز 

للىىدواب وحنزهىىا  الىىامن ثبىى  أنىىه ا قيمىىة لىىه فىىلن بيعىىه نىىرم ، دنىىه يف احلقيقىىة ا قيمىىة لىىه إا أن ثكىىزن مطعزمىىا  
ا ثدري قىدر النىزال وهىل هىي صىغ ل فذل  وائا واملقصزد أن بيعه يف التمر منري عنه ملا يف كل  من الغرر إك 

  .أم كب ل 
والراوح وزا   دن أهىل اخلىال ثعرفىزن كلى  فرى  ثعرفىزن قىدر النىزال املعتىاد مىن كىل نىزع مىن أنىزاع التمىر فىال 

  .ثكزن يف كل  غرر 
 .واملعرزر يف املذها أن بيعه ا جيز  وهز يف  ر  ، أما إكا استخر  فلن كل  وائا ملنفعته 

  [وصوف على ظهر ] : قوله 
فيكىىزن يف كلىى  غىىرر ، وقىىد  فىىال جيىىز  بيىىع الصىىزا علىى  الارىىر ملىىا يف كلىى  مىىن الغىىرر وكلىى  دنىىه ثىىاداد بىىزا  

، وهىذا هىز القىزل ادول " ا  بتىاعزا صىزا الغىن  على  ظرزرهىا " :  قدم ادثر عن ابىن عبىاي يف هىذا ، وقزلىه 
  .يف هذ  املسألة وهز املعرزر يف املذها 

مام أمحد وهز قزل لبعض العافعية أن كل  وائا بعرط أن جيىا يف احلىال وهىذا هىز الىراوح دنىه إكا وعن اإل
 .وا يف احلال فال غرر 

 [ وفج  ونحوه قب  قلعه  : ]قوله 
يىىروات الىىع ثكىىزن مأكزهلىىا يف بىىا ن ادرل وا ثارىىر منرىىا إا شىىيء مىىن الىىزرا وحنىىز  رىىا أي مىىن أنىىزاع اخل

  .ا جيز  بيعه قبل قلعه : الفجل وحنزها ، فرنا قال ليس مبطعزم كالبصل و 
وعن اإلمام أمحد وهىز مىذها املالكيىة أن كلى  وىائا وهىذا هىز الىراوح وكلى  دن أهىل اخلىال ثسىتدلزن مبىا 

  .ثارر منه فيعرفزن البا ن ، ودن اشتاط كل  سبا يف إفساد  وعليه فيجز  بيع هذ  اد عمة 
 .بيعرا عل  غ  أهل اخلال ا جيز  ملا فيه من الغرر : ن املتقدم ثقال وعل   فصيل العي  عبد الرمح



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

22 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

وا فى  أهىىل العلىى  على  أن املطعزمىىات الىىع هىىي يف وعىاء وثىىؤدي اشىىتاط رؤثىىة مىا يف با نرىىا إ  فسىىادها فىىلن 
هىىل العلىى  بيعرىىا يف وعائرىىا وىىائا ، كبيىىع الرمىىان وحنىىز  فىىلن اشىىتاط رؤثىىة مىىا يف داخلرىىا ثفسىىدها فيجىىز  با فىىاا أ

 .بيعرا وهي يف وعائرا 
 : [وال يصح بيع المالمسة والمنابذة ] : قوله 

أي ثىىزب ملسىىته فرىىز لىى   :البىىائع للمعىىتي  أن ثقىىزل: وهىىذ  املسىىألة نىىل ا فىىاا بىىني العلمىىاء ، واملالمسىىة 
با فاا أهىل العلى  ، فرز ل  بكذا فرذا البيع نرم وبا ل  إيل  أي ثزب نبذ ه :  البائع بكذا ، واملنابذل أن ثقزل

وهز من الغرر وقىد هنى  العىارع ( نهى عن بيع  المالمسة والمنابذة )  : فقد ثب  يف الصةيةني أن النيب 
كىىأن ( نهللى عللن بيللع الحصللاة )  : عىىن الغىىرر وبيىىع اجلرالىىة ومثىىل كلىى  بيىىع احلصىىال ، ففىىي مسىىل  أن النىىيب 

مىىن  عليىىه وقعىى  فمىىاأو ارم اىىذ  احلصىىال ،   بكىىذا فرىىي لىىفمىىا وقعىى  عليىىه مىىن اإلبىىل ثقىىزل ارم اىىذا احلصىىال 
  . غرر وورالة بكذا ، وهذا أثيا   من مزضع قدمي  ادرل فري ل 

 : [وال عبد من عبيده ونحوه ] : قوله 
، فىلن العبيىد لتلىف  فال جيىز  كلى  للجرالىة بكذا شياهي من عبيدي أو شال من أبيع  عبدا   : كأن ثقزل

  .زن فيه ورالة فيك  أسعاره  وكذا العيا
أن القيمىىة إكا  سىىاوت فىىلن كلىى  وىىائا ، فىىلكا كىىان عنىىد  قطيىىع مىىن  : وظىاهر كىىالم أا اخلطىىاب مىىن احلنابلىىة

يف  أبيعى  شىال مىن هىذ  العىيال مبائىة درهى  فىال بىأي إك ا غىرر: الغن  كل شال فيه  سىاوي مائىة درهى  ، فقىال 
مىن هىذ  اخليىزل بكىذا وكانى  السىلع متسىاوثة القيمىة  أبيعى  سىيارل مىن هىذ  السىيارات أو خىيال  : أو قال  كل 

فرذا وائا ، وما كها إليه أبز اخلطىاب ظىاهر إك ا ورالىة وا غىرر إا أن ثكىزن هلىذا املعىتي غىرل صىةيح 
 اكأن ثكزن غرضه الذبح وهي متساوثة القيمة لكن هذ  شال حامل وهذ  شال مسينة وهز لىه قصىد يف الىذبح 

 . أعطي غ  ما ثرثد فيكزن يف كل  ورالة إكايفزت مقصزد  فجيز  للجرل  الفيف النماء  له قصد
 : [ وال استلناؤه إال معينا  ] : قوله 

هىل هىز   ما ثدر  املستثنقدر هذا  مأبيع  هذا القطيع من الغن  إا بعيه ي ثصح دنه ا ثدر  : فلكا قال
نهلى علن المحاقللة )  : اد صىةيح أن النىيب ثب  يف السنن بلسىن قدورالة وغرر ، و يف كل  كث  أم قليل و 

 .أي عن ااستثناء إا أن ثعل  ( والمزابنة وعن اللنيا إال أن تعلم 
فىىلن كلىى  وىىائا ، كىىأن ثقىىزل بعتىى  هىىذا القطيىىع إا هىىذ   -أي ااسىىتثناء  -وعلىى  هىىذا فىىلن علمىى  الثنيىىا 

 .العال ، فال ورالة وا غرر 
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كان  القي  خمتلفة فال جيز  للغىرر   إكا، فكما  قدم يف املسألة السابقة إا شال   بعت  هذ  العيا: فلن قال 
. 

وإن كان  القي  متساوثة فنناىر هىل هلىذا املعىتي غىرل صىةيح يف شىيء منرىا فىلن كىان لىه غىرل صىةيح 
 .فال ثصح للجرالة وإن ي ثكن له غرل كأن ثكزن هدفه التجارل ، والقي  متساوثة فيصح البيع كما  قدم 

 : [ه وأطرافه صح وعكسه الشحم والحم  لدوإن استلنى من حيوان يؤك  رأسه وج] : قوله 
بعتىىى  هىىىذ  العىىىال إا رأسىىىرا أو ولىىىدها أو شىىىيء مىىىن أعيىىىائرا فرىىىذا وىىىائا وكلىىى  دن املسىىىتثن : إكا قىىىال 

فىلن ا خىر  هىذ  العىالاملعىتي عىن الثنيىا إا أن  على  ، والثنيىا هنىا معلزمىة فىلن كبىح  معلزم ، وقد هن  النيب 
ثأخىىذ مىىا اسىىتثنا  وإن أذ أن ثىىذحبرا فلنىىه ثعطيىىه قيمترىىا وعلىى  هىىذا فاسىىتثناء شىىيء ظىىاهر مىىن احليىىزان املىىأكزل 

 .اللة  وائا 
قىىدر  هىىل هىىز قليىىل أم كثىى  فلنىىه  موعكسىىه العىىة  واحلمىىل فالعىىة  ا جيىىز  اسىىتثناؤ  دنىىه جمرىىزل فىىال ثىىدر 

من شةمرا كذا فلن هذا وائا إك ا ورالة فيىه ، لكىن إكا أ لى  يل : ر  كأن ثقزل ليس مبعاهد وعليه فلن قد  
  . إا شةمرا فال جيز  دن العة  غ  معلزم القدر: فقال 

  .أبيع  هذ  العال إا محلرا فال جيز  هذا هز املذها : فقال  وكذل  احلمل فلكا باعه شال حامال  
إبىىا وقعىى  علىى  شىىال ا محىىل فيرىىا فكأنىىه  وعىىن اإلمىىام أمحىىد وهىىز قىىزل إسىىةاا أن كلىى  وىىائا وأن الصىىفقة

إن احلمل ا أبيع  إثا  وإبا أبيع  شال خالية من احلمل فأقىدرها لى  على  أهنىا ا محىل فيرىا فلى  ثقىع : ثقزل 
بعتى  : البيع على  احلمىل بىل هىز اسىتبقاء للةمىل يف ملكىه فىال ثكىزن مىن بىاب بيىع احلمىل وعلى  هىذا لىز قىال 

 .واختار  شيخنا العي  نمد بن عثيمني رمحه اهلل أصح ا القزل ل  وائا ، وهذهذ  العال إا محلرا فلن ك
 : [ويصح بيع ما م كوله في جوفه كرمان وبطيخ ] : قوله 

وهذ  املسألة نل وفاا ومثل كل  البيض فما ثكزن مأكزله يف وزفه جيز  بيعه من غ  رؤثة دن احلاوة داعية 
 . كل  وائاا  ا حر  فيه وهز يف وزا قعر  فيه إفساد له فيكزن إ  مثل كل  ودن النار يف الطعام

 .فلن خرو  فاسدل فال روزع يف البيع ما ي ثكن هناك شرط يف كل  
 : [وبيع الباقال  ونحو في قشره  ]: قوله 

فرىذ  املىأكزات الىع  كىزن كات لىا ، وكذل  جيز  بيع الباقالء وهىز الفىزل وحنىز  كىاحلمل واجلىز  واللىز  
وقعر ا ثعتط يف بيعرا النار يف لبرا بل  باع يف قعرها من غى  أن ثناىر يف اللىا ملىا  قىدم مىن دعىاء احلاوىة 

 .إ  كل  ودن يف إ الة القعر إفسادا  هلا 



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

24 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 : [والحب المشتد في سنبله  ]: قوله 
 : أن النيب وجيز  بيع احلا املعتد وهز ما  ال يف سنبله ، وكل  ملا ثب  يف سنن التمذي وغ   

 .ظاهر  أن بيعه إكا اشتد وائا مطلقا  ولز كان يف سنبله ( نهى عن بيع الحب حتى يشتد )  
 : [أن يكون اللمن معلوما   ]: قوله 

 .أن ثكزن الثمن معلزما  : هذا هز العرط السابع من شروط البيع 
املبيىىع ثعىىتط أن ثكىىزن معلزمىىا  ،  والىىثمن مىىا دخلىى  عليىىه البىىاء وهىىز يف الغالىىا مىىن النقىىدثن ، وقىىد  قىىدم أن

فكىىذل  الىىثمن دن الىىثمن هىىز أحىىد العزضىىني الىىذثن وقىىع عليرمىىا عقىىد البيىىع فكمىىا أن املىىثمن ثعىىتط فيىىه العلىى  
 . هن  عن بيع الغرر  فكذل  ثعتط يف الثمن دن النيب 

 .ولز باع وي ثس  الثمن صح وله مثن املثل كالنكا  : قال شي  اإلسالم 
 :ؤلف مر با  عل  كل  مث قال امل
 : [لم يصح ... فإن باعه برقمه  ]: قوله 

ثقىىزل املؤلىىف هىىذا ا ، فيرىىا السىىعر أبيعىى  هىىذا الثىىزب بىىالرق  املكتىىزب عليىىه فعليىىه ورقىىة مكتىىزب : أي إن قىىال 
 .ثصح

ثكىزن ا حيىيط دن الرق  جمرىزل سىزاء كىان جمرىزا  للبىائع أو للمعىتي أو جمرىزا  هلمىا ، أمىا البىائع فقىد : قالزا  
بأسعار السلع الع عند  أو أن  كزن هذ  السلعة ودثدل عند  ، وأمىا املعىتي فجرالتىه ظىاهرل بىالرق  املكتىزب 

 . فال جتز  للجرالة : عل  هذ  السلعة ، قالزا 
دن الىرق  املكتىزب على  السىلعة هىز الىثمن : وعن اإلمام أمحىد واختىار  شىي  اإلسىالم أن كلى  وىائا ، قىال 

ثعىىتي بىىه النىىاي أي قىىد رضىىي النىىاي اىىذا العىىراء واىىذا الىىثمن وحينفىىذ فىىلن هىىذا املعىىتي ثسىىعه مىىا ثسىىع  الىىذي
الناي فلنه ثرض  مبا ثرض  به الناي وهذا أمر ظىاهر ، فىلن املعىتي ثرضى  يف الغالىا بالسىعر الىذي ثعىتي بىه 

 . الناي 
ي بىه النىاي وهىذا إبىا ثكىزن يف السىلع الىع وما ككر  شي  اإلسالم ظاهر اذا القيد أن ثكزن الىرق  رىا ثعىت 

 . ثبتاعرا أكثر الناي وسعرها معروا لدثر  كما يف أقزات الناي وحنز كل  
وأما ما ليس معرزرا  عند الناي فلن قبزل  ائفة من الناي للعراء به ا ثعين قبزل غى ه  ففيىه ورالىة وغىرر 

برقمرا ثقبل قزله  ائفة مىن النىاي فىال ثعىين هىذا قبىزل سىائر  ، فمثال  ادلبسة لتلف أسعارها وهذا الذي ثبيعرا
 . الناي لقزله فيكزن فيه ورالة وغرر 
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 [ :أو ب لف درهم ذهبا  وفضة : ] قوله 

بعت  هذا الثزب مليط من الذها والفية : بعت  هذا الثزب بألف دره  كهبا وفية ، واملعن : أي قال 
 زمة أم جمرزلة ؟ ساوي ألفا ، فرنا القيمة هل هي معل

إكا نارنىىا إ  أهنىىا نىىددل بالىىدراه  قلنىىا إن القيمىىة معلزمىىة فىىألف درهىى   سىىاوي مائىىة دثنىىار ، فالىىدره  ععىىر 
الدنان  فلكا أعط  البائع  سعمائة دره  وععرل دنان  فرنا أعطا  كهبا وفية  سىاوي ألفىا درهى  ، إكن اجلرالىة 

الىثمن هىل هىز كهىا أم فيىة مىع عىدم  دثىد مقىدار كىل منرمىا فلى  ليس  يف القيمة وإبا اجلرالىة هنىا يف عىني 
حيىىدد قىىدر الىىذها وي حيىىدد قىىدر الفيىىة وقىىد ثكىىزن لىىه قصىىد يف الىىذها دون الفيىىة وهىىذ  الصىىزرل ا  صىىح يف 

 . املذها دن فيرا ورالة وغررا  
النار عن املعط  لىه  وا ثارر يل يف هذا ورالة ، فلن البائع إكا رضي اذا فلنه قد رضي اذ  القيمة بغض

هل هز كها أم فية ، فىال ثتبىني النرىي عىن مثىل هىذ  الصىزرل ، دن هىذ  اجلرالىة غى  مىؤثرل مىا دامى  القيمىة 
معلزمة إا إكا كان أحد النقدثن غ  مقبزل وغ  رائج وا ثتعامل به الناي فةينفٍذ ثكزن فيه ورالة مالا مىا 

فىىذ ا ثىىدري مىىا القيمىىة ، فقىىد نعطيىىه  سىىعمائة و سىىعة  و سىىعني درمهىىا  بعتىى  بىىألف كهبىىا  وفيىىة ، فةين: إكا قىىال 
 . ودثنارا  واحدا  ، وقد نعطيه  سعمائة و سعة و سعني دثنارا  ودرمها  واحدا  ، فالقيمة خمتلفة 

 . رورالة وغر بعت  بألف دوار ولاير ، والدوار أكثر من الرثال ففيه : ومثل كل  لز قال يف وقتنا احلاضر 
 .الصةة وثلامه النصف كهبا وفية ، وفيه نار ، لعدم ثبزت الرض  : وه صاحا الفروع وو 

بعت  بألٍف ، كىأن ثقىزل اشىتي منى  هىذ  السىيارل بععىرل  اا ، فىلن  : وهي أن ثقزل : وهنا صزرل ثالثة 
تصىرا إليىه أمىا كان هناك نقد غالا يف البلد ثتعامل به الناي ، أو ي ثكن هنىاك إا نقىد واحىد فىلن املعىدود ث

 .إكا كان هناك نقد  خر وليس أحدمها غالبا  فلنه ثكزن من بيزع اجلرالة والغرر 
 [ :أو بما ينقطع به السعر : ] قوله 

 . جيز  ملا فيه من اجلرالة والغرر ا: أبيع  هذ  السلعة مبا  قف عليه يف املااد ، فقال املؤلف : كأن ثقزل 
إنىه : " ن القي  وهز رواثة عن اإلمام أمحد وزا  هذ  الصزرل قال ابىن القىي  واختار شي  اإلسالم و لميذ  اب

ا نل يف كتاب وا سنة وا إمجاع وا قزل صاحا وا قياي صةيح ثنر  عنرا ، وإن الناي ثتباثعزن اا يف  
ي ، ودن الىثمن الىذي  قىف عليىه هىذ  السىلعة هىز الىثمن الىذي  سىتةقه عنىد النىا، هىى . ا " كىل عصىر ومصىر 

 . فيكزن راضيا  بسعرها الذي ثعتي به الناي 
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ويف هذا نار ظاهر ، وكل  دن هذ  ادماكن الع ثتااثد فيرا الناي على  السىلع لتلىف القىي  فيرىا اختالفىا  
بينا  ظاهرا  حبسا عدد الىراغبني يف السىلعة ، فأحيانىا  ثقلىزن وأحيانىا  ثكثىرون ، فىلن كثىروا  اد سىعرها وقىد  صىل 

 .مناوعة ويف كل  غرر وورالة ، فادظرر هز ما كها إليه احلنابلة من النري عن كل  فيرا 
أمىا  عامىل النىاي اىا فرىىذا ا ثىدل على  وزا هىا ، وأمىىا أنىه ا رنعرىا نىل مىىن كتىاب وا سىنة ، فىلن املىىانعني 

: ل املىااد أمىا إكا قىالقىع العقىد قبىواملقصىزد مىن هىذ  الصىزرل أن ث، هنى  عىن الغىرر  ثقزلزن فيرا غىرر ، والنىيب 
 .اكها اا إ  املااد فلكا وقف  عل  سعر فلن شف  اشتث  وإا فال فرذا ا إشكال يف وزا   

 [ :أو بما باع زيد وجهاله أو أحدهما لم يصح : ] قوله 
 بعت  هذ  السلعة مبا بعته عل   ثد من الناي ، فرنا ا جيز  إكا ورىال  أو ورلىه أحىدمها وكلى : أي قال 

 . للجرالة والغرر 
وقال بعض العلماء إن كل  وائا واختار  شي  اإلسالم وهز رواثة عن أمحىد ، وكلى  إن كىان هىذا املعىتي 
: رن ثث  بعرائه ، فرذا رول أراد أن ثعتي سيارل ، وهناك رول معروا مبعرفته بقي  السيارات ، فقال البىائع 

فس الىثمن الىذي اشىتاها مىين بىه ، فىادظرر وىزا  كلى  دنىه ا قد اشتم مين فالن فأنا أبيع  نفس السلعة بن
 . دليل عل  التةرمي 

 [ :وإن باع ثوبا أو ُصبرة أو قطيعا ك  ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح : ] قوله  
إن كىىان عنىىد  قمىىا  ، : عىىدد مىىن ادر ىىال ، ومثىىال مىىا ككىىر  املؤلىىف : الصىىال هىىي كزمىىة الطعىىام ، والقفيىىا 

عىى  هىذا القمىىا  كىل مىىت بكىىذا ، فرمىا قىىد ورىال  أو أحىىدمها قىىدر ادمتىار مىىن هىذا القمىىا  لكنرمىىا أبي: فقىال 
ثعلمان املبيع والىثمن ، فكىل مىت بىدره  وكىل قفيىا مىن الصىال بكىذا وكىل شىال مىن القطيىع بكىذا وهىز ثرثىد بيعىه  

فالبيع صةيح لتزفر العروط كله ، فالصفقة قد وقع  عل  الثياب كلرا وعل  العيا  كلرا وعل  الطعام كله ، 
 .يف املبيع ، فاملبيع معلزم ، والثمن معلزم أثيا  

 [ :لم يصح ... وإن باع من الصبرة ك  قفيز بدرهم : ] قوله 
الفىرا بىىني هىىذ  املسىألة واملسىىألة السىىابقة أن املسىىألة السىابقة الصىىفقة قىىد وقعىى  على  الصىىال كلرىىا ، وكىىذل  

أبيعىى  : كلرىىا ، أمىىا يف هىىذ  املسىىألة فقىىد وقعىى  علىى  الىىبعض ، كىىأن ثقىىزل   علىى  الثيىىاب كلرىىا ، وعلىى  العىىيال
بعض هذا القطيع كل شال بدره  ، وأبيع  من هذا القما  كل كراع بدره  ، وأبيع  من هذ  الصال بعيرا  

 . ا جيز  كل  ، دن هذا البعض قد ثكزن قليال وقد ثكزن كث ا وفيه ورالة : كل قفيا بدره  ، قالزا 
م ، واملبيىع معلىزم فىال هز وائا ، قىال ابىن عقيىل وهىز ادشىبه ، وكلى  دن الىثمن معلىز : ال بعض احلنابلة وق
وكزنه جيرىل هىل ادقىل هىز املعىتم أم ادكثىر هىذا غى  مىؤثر كمىا أن ورالىة أكرع القمىا  فيمىا إكا باعىه  ورالة 
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ليىزم يف ادسىزاا ، فلنىه عنىدما ثىأيت إ  كله غ  مؤثرل ، فكذل  هنىا وا فىرا ، وهىذا الىذي عليىه عمىل النىاي ا
 .  أخذ كل صاع مثال  من هذا الطعام بكذا ، وهذا وائا فلنه ا ورالة فيه وا غرر : الطعام ليعتثه ثقزل 

 [ :أو بمائة درهم إال دينار وعكسه : ] قوله 
هذ  الصال مبائة دثنار إا أبيع  : أو عكسه بأن ثقزل ، أبيع  هذ  الصال مبائة دره  إا دثنار : إكا قال 

هذا ا جيز  ، دن املستثن منه جمرزل وهز من غ  ونس املستثن منه ، وهز الدثنار يف املسىألة : دره  ، قالزا 
ادو  والدره  يف املسألة الثانية ، وكزن املستثن منه جمرزا ثص  العيء كله جمرزا أثيا ، وثت ىا على  كلى  

 . أن ثكزن الثمن جمرزا  
وظىىاهر قىىزل اخلرقىىي مىىن احلنابلىىة أن كلىى  وىىائا ، وهىىذا هىىز الاىىاهر ، فىىلن قىىدر الىىدثنار معلىىزم وهىىز اختيىىار  

السىىعدي ، ولعىىل مىىراده  إكا كىىان الىىدثنار جمرىىزا  ا ثعىىرا قىىدر   نعبىىد الىىرمحشىىي  اإلسىىالم ابىىن  يميىىة والعىىي  
 .الدراه  معلزما فلن هذا ا ورالة فيه بالدراه  ، فلكا كان كذل  منع ، وأما إكا كان قدر الدثنار من 

 [ أو باع معلوما  ومجهوال  يتعذر علمه ولم يق  ك  منهما بكذا لم يصح : ] قال 

 .هذ  مسائل  فرث  الصفقة وهي أن جيمع بني ما جيز  بيعه وا جيز  بيعه 
ا ، فباعرمىا بىثمن واحىد إكا باع سلعتني يف صفقة واحدل ، إحدامها معلزمىة وادخىرم جمرزلىة ثتعىذر العلى  اى

وي ربا املعتي مثن كل سلعة فلن البيع ا ثصح للجرالة ، كأن ثبيع فرسا  وما يف بطىن فىري أخىرم مبائىة دثنىار 
 .وي ثقل هذ  بكذا وهذ  بكذا ، فةينفذ ثكزن البيع غ  صةيح للجرالة بالثمن 

 هى.ا" وا أعل  يف بطالنه خالفا  : " قال املزف  
 [ :إن لم يتعذر صح في المعلول بقسطه ف: ] قوله 

أبيعىىى  هىىىذ  الفىىىري وفرسىىىا  أخىىىرم : إن ي ثتعىىىذر علينىىىا علىىى  قيمىىىة هىىىذا ا رىىىزل ، كىىىأن ثقىىىزل : صىىىزرل هىىىذا 
بالبي  من غ  وصف هلا مبائة دثنار ، فادو  معلزمة وادخرم جمرزلة ، فالبيع غ  صةيح للجرالة لكن هذ  

رىىا فيىىذها ف اهىىا وثعىىرا قيمترىىا وعلىى  هىىذا فىىالبيع با ىىل للمجرزلىىة وصىىةيح ا رزلىىة ركىىن التعىىرا علىى  قيمت
للمعلزمة ، وحينفذ ثصح يف املعلىزم بقسىطه مىن الىثمن فنقىزم املعلزمىة ونقىزم ا رزلىة بعىد أن نراهىا ، فىلكا ووىدنا 

ثمن الثلى  ونسىبة ا رزلىة مثال  أن مثن املعلزمة ثالثىني دثنىارا  ومثىن ا رزلىة ثسىاوي سىتني دثنىارا  فنسىبة املعلزمىة للى
 .للثمن الثلثان وكان السعر بينرما مائة دثنار ، فعل  هذا ثكزن مثن املعلزمة الثل  ، وهز ثالثة وثالثزن دثنارا  

 .وهذ  املسألة من مسائل  فرث  الصفقة ، وهذ  هي الصزرل ادو  منرا 
 :والصزرل الثانية من صزر  فرث  الصفقة 

 [ اعا  بينه وبين  يره كعبد أو ما ينقسم عليه اللمن باألجزا  صح في نصيبه بقسطه ولو باع مش: ] قوله 
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 . وهز قزل اجلمرزر وأحد الزورني عند العافعية ، واملعاع ما كان ااشتاك فيه بكل واء من ادوااء 
رلكىىان أرضىىا  روىىالن رلكىىان عبىدا  لكىىل واحىىد النصىف ، فبىىاع أحىىدمها العبىد بىىال إكن ا خىىر أو كانىا : مثالىه 

معاعة بينرما لكل منرما النصف ، فباع أحدمها كل ادرل دون إكن ا خر أو كان لكل واحد منرمىا نصىيبه 
الذي ثنقس  عليه الىثمن بىادوااء كىأن ثكىزن عنىده  ععىرل  صىع مىن التمىر هىذا لىه مخسىة وهىذا لىه مخسىة وقىد 

 .فاحلك  أنه ثصح يف نصيبه بقسطه  بيع  هذ  الكزمة من التمر جمتمعة وهذا كله بال إكن ا خر ،
له من العبد النصف ، فباعه بدون إكن صاحبه فيقىزم هىذا النصىف وثقىزم النصىف ا خىر وثكىزن لىه :  ملاله

نصف الثمن ، فيىدفع املعىتي نصىف الىثمن لىه فيتملى  نصىيبه ، وأمىا النصىف ا خىر فيبقى  يف ملى  ادول إا 
 .أن جييا البيع فري كتصرا الفيزيل 

 :  هي الصزرل الثانية من مسائل  فرث  الصفقة ، أما الصزرل الثالثة فذكرها املؤلف بعد هذ  وهذ
وإن باع عبده وعبد  يره بغير إذنه أو عبدا  وحرا  أو خال  وخمرا  صفقة واحدة صح في عبلده : ] قوله 

عبىدان مبائىة دثنىار أو أخىذ هىذان ال: أخذ عبد  وعبد غ   فباعرما معا  ، وقىال : مثاله  [ :وفي الذ  بقسطه 
: عبدا  وحرا  فباعرما بثمن واحد واحلر ا ثصح بيعه أو أخذ خال  ومخرا  فباعرما بثمن واحد ، فرنا قال املؤلف 

 لكن كيف نقزم ما صح بيعه ؟( ويف اخلل ) أي الذي رلكه  ( صح يف عبد ) 
نىه قىد ا ثرضى  بىذل  ، مبعىن أنىه ثؤخىذ هىز أما يف احلر فلنه ثقدر لز كان عبدا  وهذ  يف احلقيقىة معىكلة د

مخسىني دثنىارا  ، وكى  ثسىاوي هىذا احلىر لىز كىان عبىدا  ، : والعبد فيقال ك  ثسىاوي هىذا العبىد يف السىزا ، قىالزا 
 .مائة دثنار ، فصار العبد نصف احلر ، فنصيا العبد الثل  من الثمن : قالزا 

: فيقىال -أي الىذي هىز ملى  لىه  -عبىد ثساوي هىذا ال ك : وإن كان  املسألة من عبدثن فكذل  ، ثقال 
مائىة : فيقىال  -وهز العبد الذي بيع بىدون إكن صىاحبه  -ك  ثساوي هذا العبد ا خر : مخسزن دثنارا  فيقال 

 .دثنار ، فةينفذ ثكزن نصيبه من الثمن الثل  
رعا  فينار يف قيمة اخلل مث يف قيمىة وأما اخلمر فلنه ثقزم خال  ؛ دن بيع اخلمر نرم ، واخلمر ليس له قيمة ش

 .اخلمر لز كان خال  وثقزم اخلل بقسطه كما سب  
 [ :ولمشتر الذيار إن جه  الحال : ] قوله 

هذا املعتي الذي  بعض عليه املبيع والسلعة ثثب  له اخليار بعرط أن جيرل احلال فله أن ثلتام البيع وثأخذ 
ل  أنه  ام فلكا به مبعض فله أن ثقبلىه ولىه أن ثىرد  هىذا إن ورىل احلىال السلعة مبعية فلنه إكا اشتي العيء ع

 .، ودنه إبا رضي عل  الصزرل املتقدمة ، فل  ثثب  رضا عل  الصزرل املتأخرل 
 وهل له اخليار إن عل  احلال ؟ 
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فاىاهر  ( إن ورىل احلىال : ) ليس له كل  ، دنه دخل عل  بص ل ، وهذا ما قيد  املؤلف بقزلىه : اجلزاب 
أنىه إكا على  احلىال فىال وكلى  دنىىه دخىل على  بصى ل ، فىلكا اشىتم خىىال  ومخىرا  وثعلى  أن هىذا مخىر ا جيىز  بيعىىه 

 .فليس له بعد كل  اخليار بل هز ملام بعراء اخلل دنه قد دخل عل  عل  وبص ل 
 . وا خيار للبائع يف املعرزر يف املذها 

، هىذا ظىاهر إن ورىل احلىال وحلقىه ضىررر أثيىا  ، ككىر  عنىه يف الفىائ  و ثثبى  لىه اخليىا: وقال شي  اإلسالم 
 .والعركة عيا 

 فص 
 : [وال يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها اللاني ] :  المؤلف رحمه اهلل لاق

  .ا ف  العلماء عل   رمي البيع بعد النداء الثا  ، واختلفزا هل ثصح البيع أم ا ثصح عل  قزلني 
  .ل املالكية واحلنابلة ا ثصح فقا

 .ثصح : وقال العافعية وادحناا 
 .احتا  رن ا  لامه ، كاملرأل والعبد وحنزمها ( رن  لامه اجلمعة ) : قزله 
 .ا ادول ( بعد ندائرا الثا  ) : قزله 

 لجمعلة فاسللعوايللا أيهلا اللذين آمنلوا إذا نلود  للصللالة ملن يلول ا  : والىدليل على  هىذ  املسىألة قزلىه 
هىىىذا ثىىىدل علىىى  و بىىىتك البيىىىع إكا نىىىزدي للصىىىالل مىىىن ثىىىزم اجلمعىىىة ،  فىىىأمر اهلل   اهلل وذروا البيلللع إللللى ذكلللر
، فىالبيع نىرم وبا ىل(  كل  عمل  لليس عليله أمرنلا فهلو رد)  : فرز فاسىد ، لقزلىه  ، وما كان نرما  التةرمي 

  .فألنه منري عنه ، والنري ثقتيي الفساد وأما بطالنه  وذروا البيع   : أما  رره فلقزله 
 .هز صةيح ، ولكن هذا القزل ضعيف ، دن املنري عنه فاسد كما سب  : وقال العافعية وادحناا  

إذا نللود  للصللالة مللن    :ه لىىز قل، البيىىع بعىىد النىىداء ادول وىىائا ( بعىىد نىىدائرا الثىىا  ) : قىىال املؤلىىف 
ة عنىىد نىىاول هىىذ  ا ثىىة كىىان هىىز النىىداء الثىىا  ، وأمىىا ادول فلبىىا هىىز سىىنة والنىىداء لصىىالل اجلمعىى يللول الجمعللة 

 . للمصلةة الراوةة يف عرد  ، وي ثكن عل  عرد النيب  عثمان 
أمىىا إكا كىىان املتعاقىىدان رىىن ا  لامرمىىا اجلمعىىة فىىلن البيىىع صىىةيح ، لكىىن لىىز أن امىىرأل باعىى  علىى  مىىن  لامىىه 

  وال تعلاونوا عللى اإلثلم والعلدوان  : ه  عىاون على  اإلمث، وقىد قىال اجلمعة فالبيع با ىل وهىز نىرم، دنى
 .فري إكا باعته بعد نداء اجلمعة الثا  فقد أعانته عل  ا رم 
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ثسىىتثن مىىن كلىى  مىىا إكا كانىى  لىىه إليىىه حاوىىة وثلةقىىه احلىىر  بتفزثتىىه فرىىذا وىىائا ، كمىىن اضىىطر إ   عىىام أو 
شىراء كفىىن أو حنىز كلى  ، وربعىزن علىى  امليى  إن  ىأخروا يف شىىراء   شىراب أو كسىزل ، أو اضىطر أهىىل امليى  إ 

 .كفنه وحنز ه وحنز كل  ، فرذا وائا ، دن اليرورات  بيح ا ذورات 
البيىع كلىه قليلىه وكثى   ، فىال ثسىتثن مىن كلى  شىيء ، فىالبيع كلىه نىرم  وذروا البيلع   : وظاهر قزلىه 

سىجد وحيتىا  إ  سىعي قبىل النىداء فلنىه حيىرم عليىه البيىع بقىدر مىا وإن قل ومن كان ثسىكن يف بيى  بعيىد عىن امل
 . ، وما ا ثت  الزاوا إا به فرز واوا الزق  ليدرك الصالل مع اخلطبة حيتا  إليه من 

فلز مسع نداء مسجد  خر وا  له ، وادكان املعتا هز النداء الثا  من املسجد الذي ثرثد الصالل مع إمامه 
 . نداء مسجد   البيع ح  ثسمع

 ما حك  البيع بعد ادكان يف الصلزات اخلمس ؟ : مس لة
 :صزر عدل املسألة هلا 

وإن  ، أن ثكىىزن كلىى  مىىع ضىىي  وقىى  الصىىالل بىىأن ا ثبقىى  مىىن الزقىى  إا مىىا ثسىىعرا : الصىىزرل ادو   -1
 . كان للصالل وق  اختيار فال جيز  البيع إكا  ياث  كالعصر قبل أن  صفر العمس 

 جيز  البيع والعراء يف هذ  احلالة ، وهل ثصح البيع أم ا ؟ فال 
 .وصزبه صاحا اإلنصاا، صالل اجلمعة  قياسا  عل  ،وهز املذها  فيه ووران ، أصةرما أنه ا ثصح

  .أا ثيي  الزق  ، فاملعرزر من املذها وزا  كل  : الصزرل الثانية  -2
 . الراجح وهز ، و عذر عليه مجاعة أخرم  حيرم إكا فا ته اجلماعة: قال بعض احلنابلة و 

لكن البيع ثصح دن ادصل صةة البيع والقياي عل  اجلمعة مع الفارا ، فاجلمعة  كد ودن صالل اجلمعة 
 . فزت مالا اجلماعة 

 ملاكا ككر اهلل يف ا ثة صالل اجلمعة فقط ؟: فلن قيل 
أنىىه ثنرىى  عىىن البيىىع والعىىراء بعىىد ادكان  فللالراجح،  القصىىة الزاقعىىة وسىىائر الصىىلزات مثلرىىا يف أنىىه : فىىاجلزاب

 . كما سب   مطلقا  
 : [ويصح النكاح وسائر العقود ] : قوله 

وذروا  :  دن اهلل قىىال: صىىح بعىىد نىىداء اجلمعىىة الثىىا  ، قىىالزا   ذ كىىالرهن واهلبىىة وغ هىىا مىىن العقىىزد ، فرىى
زن كرثعة إ   فزث  ما جيا عل  املسل  من السىعي ودن وقزع غ   قليل فال ثك ؛فل  ثذكر اهلل غ    ع البي

  .لصالل اجلمعة 
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إن سىىائر العقىىزد كىىالبيع ، أي غىى  : وقىىال بعىىض احلنابلىىة وبعىىض املالكيىىة وهىىز القىىزل الثىىا  يف هىىذ  املسىىألة 
رىا فىلن قلىة وقزع ا  أم كثى   وائال وكل  دهنا معغلة عىن السىعي الزاوىا فأشىبر  البيىع سىزاء كىان وقزعرىا قلىيال  

فلنه ثعغل املرء عىن  لى  الصىالل املعينىة فرىز وإن ي ثكىن كرثعىة  وكثر ه ا ثغ  احلك  ، فالنكا  وإن كان قليال  
علىى  البيىىع دون  إ   ىىرك مجيىىع الصىىلزات لكنىىه كىىان كرثعىىة إ   ىىرك  لىى  الصىىالل املعينىىة ، وأمىىا  نصىىيل اهلل 

  .صالل ال  ل  غ   فألن الزاقعة الع نال  هلا ا ثة كان يف
 .واختار  شيخنا العي  نمد بن عثيمني رمحه اهلل ، أن سائرا العقزد كالبيع  فالراجح
وغ هىا مىن التاعىات الىع ا حيصىل اىا انعىغال قىد العقزد الع ا  عغل عىن صىالل اجلمعىة كعقىد اهلبىة لكن 
فقىد  ه انعىغال عىن الصىاللدنىه ا ثكىزن فيى بأن كل  صةيح كما قىال شىيخنا العىي  نمىد رمحىه اهلل ؛: ثقال 

 .ثفعله اإلنسان وهز يف املسجد 
 : [ وال يصح بيع عصير ممن يتذذه خمرا  ] : قوله 

 " .سد الذرائع " هذ  املسألة فرع عن قاعدل 
 ، فلكا علم  أن املعتي ثصنع منه اخلمر فال جيز  لى  ا ثصح بيع العص  كعص  العنا رن ثتخذ  مخرا  

فىلن ظىن أنىه ثتخىذ   وتعاونوا على البلر والتقلوى وال تعلاونوا عللى اإلثلم والعلدوان    :لقزلىه أن  بيعه 
 . مخرا  فاملذها جيز  له البيع 

 ، ز  جي أن كل  ا : الراجحواختار شي  اإلسالم وهز قزل يف املذها وصزبه صاحا اإلنصاا وهز 
 . م والعدوان وتعاونوا على البلر والتقوى وال تعاونلوا على اإلث   :لقزله 
  [وال سالح في فتنة ] : قوله 

دن هذا السال  سيستخدم فيما ا حيىل ، وأمىا بيعىه  ؛فلكا وقع  فتنة بني املسلمني فلن بيع السال  حرام 
 .دن استخدامر  له استخدام مبا   ؛عل  الطائفة العادلة و ائفة اإلمام فجائا 

 ؛سىلمني عامىة يف قتىال الفتنىة نىرمعل  الفرقة الباغية أو عل  املوثعل  را سب  أن بيعه عل  قا ع الطرث  أو 
ويف الطىىاا  لكىىن  وتعللاونوا علللى البللر والتقللوى وال تعللاونوا علللى اإلثللم والعللدوان   : ثقىىزل  اهلل دن

 .واحلدث  قزاعد العرثعة  دل عليه ( نهى عن بيع السالح في الفتنة ) :  إسناد  ضعيف أن النيب 
  [وال عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه ] : قوله 

  :قال ، ا جيز  بيع العبد املسل  عل  الكافر دن كل  إكال للعبد املسل  ، والذلة والصغار عل  الكفار 
  ولن يجع  اهلل للكافرين على المؤمنين سبيال  فاملؤمن هز العاثا ، والكافر هز الذليل. 
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ه ، كىأن ثكىىزن كا رحىى  نىرم ، كىىأن ثبيىع العبىىد دخيىه الكىىافر ، فلنىى  إكا واسىتثن مىىن كلى  مىىا إكا أعتى  عليىى
ن للمسلمني سلطة عل  هذا الكافر الذي سيعىتم أخىا  الرقيى  ، كالىذميني اهذا حي  كو بعته فلنه ثعت  عليه 

ن كلى  د ؛حبك  العرثعة اإلسالمية ، فيجز  بيع العبىد املسىل  على  الكىافر إكا كىان ثعتى  عليىه  زنكمالذي حي  
إن :  رثىى  إ   رثىىر  وإ الىىة الىىرا عنىىه ، ومثىىل كلىى  إكا علىى  الكىىافر إعتىىاا عبىىد فىىالن علىى  ملكىىه لىىه ، فقىىال 

لىه مىن الىرا ، واخلالصىة أنىه ا جيىز   دن يف كلى   رثىرا   ؛ ملك  عبىد فىالن فرىز حىر ، فيجىز  بيىع العبىد عليىه
 .ةرثر  لت بيع العبد املسل  عل  الكافر إا إكا كان كل   رثقا  

 : [وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه وال تكفي مكاتبته  ]: قوله 
، مث أسل  هذا العبد وبقي السيد الكافر عل  كفر  ، فلنه جيا عل   رول كافر رل  عبدا كافرا  : مثال كل  

ولللن يجعلل  اهلل    :إ الىىة ملكىىه إمىىا ببيىىع أو ابىىة أو بلعتىىاا ، واملقصىىزد أنىىه ا ثبقىى   ىى  ملكىىه ، لقزلىىه 
 .ودن يف كل  كلة وصغار عل  هذا املسل   المؤمنين سبيال  للكافرين على

 وهل  كفي مكا بته ؟
دن املكا بىة مبقيىة مللى  السىيد عليىه فىلن املكا ىا رقيى  وقىن حى   ؛ ا  كفىي مكا بتىه وكلى : قال املؤلىف 

 .ثت  ما عليه من مثن الكتابة وقد ثعجا فيعزد قنا 
الكىىافر علىى  بيىىع العبىىد املسىىل  بعىىرط اخليىىار ، كىىأن ثسىىل  العبىىد مث ثبيعىىه سىىيد  الكىىافر بعىىرط اخليىىار وا ثقىىر 

 ثالثىىة أثىىام وحنزهىىا ، فرىىذا ا جيىىز  دن الكىىافر بلمكانىىه فسىى  العقىىد خىىالل الثالثىىة أثىىام ، بىىل عليىىه أن ثبيعىىه بيعىىا  
 . ا خيار فيه  اما  

وكتابة أو بيع وصرف صح في  ير الكتابة ويقسط العوض وإن جمع بين بيع : ] قال المؤلف رحمه اهلل 
 [ عليهما 

كا بتى  وبعتى  بيىع هىذا بععىرل  اا فىال ثصىح : إكا مجع بني بيىع وكتابىة يف صىفقة واحىدل ، فقىال لعبىد  
أي صح البيع يف غ  الصزرل الع فيرىا ( صح يف غ  الكتابة : ) البيع بل  صح الكتابة فقط ، لذا قال املؤلف 

وإن مجع ، بيع مع الكتابة فلز مجع بني البيع والصرا أو بني البيع واإلوارل أو بني البيع والنكا  صح اجلميع ال
دن هذا عبد  والعبد ا رلى  ، وإبىا وقعى  : بني البيع والكتابة فلن البيع غ  صةيح ، والكتابة  صح ، قالزا 

وهز لز بىاع على  عبىد  ي ثصىح فكىذل  هنىا ، فالعىرط ، بيع فل   سب  الكتابة ال، والكتابة والبيع هنا مقتنان 
بعتىىىى  بيىىىىع صىىىىح ؛ دنىىىىه أصىىىىبح مكا بىىىىا ، : كا بتىىىى  مث قىىىىال : عنىىىىده  أن  كىىىىزن الكتابىىىىة سىىىىابقة ، فلىىىىز قىىىىال 

 .واملكا ا رل  وإا ملا  كن من سداد الدثن الذي عليه من املكا بة 
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أن البيىع :  -هز املنصىز  عىن اإلمىام أمحىد : ملذها وقيل وهز الزوه الثا  يف ا -والقزل الثا  يف املسألة 
فىلن ادمىة ا صىداا هلىا ( أعتقتلك وجعللت عتقلك صلداقك : )  ثصح ، وإن اقتن  املكا بة بالبيع لقزله 

أصدقرا وأعتقرىا يف عقىد واحىد صىةيح ، فرنىا كىذل   وهي مل  سيدها ثطؤها من غ  ما صداا ، والنيب 
صىيغة صىةيةة ، فكمىا أن السىيد جيىز  أن ثبىاثع مكا بىه بعىد ثبىزت الكتابىة ، فكىذل  أن مثل هذ  ال والراجح

 .جيز  له أن ثباثعه أثناء الكتابة ، ومعلزم أن  ثار البيع إبا  ت ا بعد  
خذ هذا الىدثنار وأعطىين هىذ  السىلعة ومخسىة دراهى  ، فرىذا فيىه بيىع : فمثاله أن ثقزل ، وأما البيع والصرا 

 .صةيح وصرا وكالمها 
 .اشتي من  هذ  السيارل وأؤور علي  هذا البي  بععرل  اا فيصح : وكذل  بيع وإوارل ، كأن ثقزل 

 .أبيع  داري وأنكة  ابنع بكذا وكذا ، فالبيع والنكا  كالمها صةيح : ومثل كل  لز قال 
، فىىىالبيع واخللىىىع أخلىىىع نفسىىىي منىىى  وأشىىىتي هىىىذا البيىىى  بكىىىذا : ومثلىىىه البيىىىع واخللىىىع ، كىىىأن  قىىىزل الاووىىىة 

 .صةيةان ، فرذ  الصزر كلرا وائال ؛ دن ادصل يف املعامالت احلل ، وا دليل ثدل عل  املنع 
ثىى  الصىىفقة ، و قىىدم بعىىض وعلىى  القىىزل بعىىدم وىىزا  اجلمىىع بىىني البيىىع والكتابىىة  كىىزن املسىىألة مىىن مسىىألة  فر 

كا بتىى  وبعتىى  هىىذ  الىىدار : فىىلكا قىىال واملىىراد مىىن  فرثىى  الصىىفقة أن بعيىىرا ثصىىح ، وبعيىىرا ثبطىىل ، صىىزرها 
بععىىرل  اا دثنىىار ، وقلنىىا إن البيىىع ا ثصىىح كمىىا هىىز املعىىرزر مىىن املىىذها ، فنقسىىط الىىثمن علىى  العبىىد وعلىى  
الىىدار ، فنقىىزم العبىىد والىىدار أوا  ، فلىىز قزمنىىا العبىىد ممسىىمائة دثنىىار ، وقزمنىىا الىىدار بىىألف دثنىىار ، فنسىىبة العبىىد 

 .قيمة املكا بة حنزا  من ثالثة ا ا وثالمثائة وثالثة وثالثني دثنارا  وقسطه هز الثل  فتكزن 
أي عل  البيع والكتابة فيةذا قسط البيع دنه با ل وثبق  قسط الكتابة  ( وثقسط العزل عليرما : ) وقزله 

 .كما  قدم 
بتسللعة ويحللرل بيعلله علللى بيللع أخيلله كلل ن يقللول لمللن اشللترى سلللعة بعشللرة أنللا أعطيللك مللهللا : ] قوللله 

 [ :عند  فيها عشرة : وشراؤه على شرائه ك ن يقول لمن باع سلعة بتسعة 
شىىراؤ  علىى  شىىرائه ، وكىىل كلىى  نىىرم ، ملىىا ثبىى  يف : بيعىىه علىى  بيىىع أخيىىه ، والثانيىىة : هنىىا مسىىألتان ، ادو  

 ( .ال يبع الرج  على بيع أخيه : ) قال  الصةيةني أن النيب 
 .والعراء يف حك  البيع 

ولىذا أحلى  شىي  اإلسىالم ابىن ، مة من هذا النري ما يف كل  من إثارل العداول والبغياء بىني املسىلمني واحلك
أنىىىا :  يميىىة اسىىىتفجار  علىىى  اسىىتفجار أخيىىىه كىىىأن ثتفقىىىا يف ا لىىس علىىى  أن  كىىىزن اإلوىىارل بععىىىرل  اا فيقىىىزل 

أهب  هذ  السلعة فيقزل ا خر س: أستأور من  بأحد ععر ألفا  ، وكذل  إمابه عل  اماب أخيه كأن ثقزل 
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بىل أقرضىين : سأقرض  ععرثن ألفىا  فيقىزل : كأن ثقزل ، وكذل  واستقراضه عل  إقرال أخيه ، ال هبين أنا 
 .أنا فرذ  الصزر كلرا نرمة دهنا  زرث العداول والبغياء 

 [ :ليفسخ ويعقد معه : ] قوله 
، فمىا بىأن ي ثتفرقىا ومثلىه خيىار العىرط سىزاء كىان خيىار ا لىس وكل  لبقاء اخليار يف البيع فمىا  ال اخليىار باقيىا  

 ال اخليىىار باقيىىا حبيىى  جيىىز  الفسىى  ، فىىلكا أعطىىي البىىائع علىى  هىىذ  السىىلعة مثنىىا أكثىىر أو أ عطىىي املعىىتي هىىذ  
ة للبىائع السلعة بثمن أقل واخليار باا فلنه ثفس  البيع مع ادول ، وثعقد  مع الثا  لقلة الثمن أو  ثاد ه بالنسىب

 . 
حيىىىرم مطلقىىىا  سىىىزاء كىىىان يف  مىىىن اخليىىىارثن أم ا ، وهىىىز قىىىزل ابىىىن  يميىىىة وابىىىن القىىىي  وهىىىز : وقىىىال ابىىىن روىىىا 

 .، ملا ثت ا عليه من العداول والبغياء ؛ ودنه قد حيتال للفس  الراجح 
 [ :ويبط  العقد فيهما : ] قوله 

 .رع فرز فاسد ، فالنري ثقتيي الفساد فالعقد با ل ؛ دن العارع هن  عنه ، وما هن  عنه العا
ال يسللم : ) قىىال  فرىىز نىىرم أثيىىا  ، ففىىي البخىىاري ومسىىل  أن النىىيب ، وأمىىا حكىى  سىىزمه علىى  سىىزم أخيىىه 

فدل هذا عل  أنه نرم ولكن ليس كل السزم نىرم ، فىلن مىن السىزم مىا هىز وىائا ، ( المسلم على سول أخيه 
ثركن أحدمها إ  ا خر فل  ثثبى  الرضىا الىذي ثىت  بعىد  البيىع ، أمىا إكا وقد دل  اددلة عل  وزا   وهز إكا ي 

ثب  الرضا وركن بعيرما إ  بعىض ومىا بقىي بينرمىا إا العقىد فىلن السىزم ثكىزن نرمىا  ، فأمىا سىزمه على  سىزم 
علىى   أخيىىه قبىىل ثبىىزت الرضىىا وقبىىل ركىىزن أحىىدمها إ  ا خىىر وىىائا وهىىز مىىا ثسىىم  باملااثىىدل ، وقىىد ا فىى  العلمىىاء

 . وزا   ، وهز معرزر يف عرد النيب 
 وإكا سام رول سزما  نرما  ، وثب  به البيع فرل ثصح البيع أم ا ؟ 

البيع صةيح كما هز املعرزر من املذها ، والفارا بني هذ  املسألة ومسألة البيع عل  بيع أخيىه أن النرىي 
 . عزد إ  أمر  خر خار  عنرا فيرا ثعزد إ  كات العقد ، وأما هذ  املسألة فلن النري ث

 :هنا مسائ  
أنىىه ا جيىىز  أن ثبيىىع حاضىىر لبىىاد ، واملىىراد بالبىىادي مىىن هىىز مىىن خىىار  البلىىدل سىىزاء كىىان : المسلل لة األولللى 

حيرثا أم بدوثا ، فمن أ   من خار  البلدل فال جيز  دحد من داخل البلدل أن ثكزن مسسارا له ثبيع لىه لقزلىه 
  ( :بان وال يبع حاضر لباد ال تلقوا الرك ) ا : " قال ( وال يبع حاضر لباد : ) فقيل ابن عباي ما قزله

 .روا  البخاري ومسل  ، " ثكزن له مسسارا 
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وهذا ملصلةة أهل السزا ، فلن أهل السزا عندما ثأيت أحىد مىن خىار  بلىدم  فىلن بيعىه ثكىزن أرخىل يف 
ال يبلع حاضلر لبلاد ، دعلوا : ) فيمىا ثبى  عنىه يف مسىل    العادل فيكزن يف هذا سىعة هلى  ، وهلىذا قىال النىيب

 ( .الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض 
 :وحيرم كل  ممسة شروط ، وثبطل البيع كذل  عند  زفرها وهي  
أن ثقدم البادي بسلعته للبيع ، فىلن قىدم لغى  البيىع كىأن ثقىدم احتكارهىا أو دكلرىا أو إلهىدائرا وحنىز  -1

ثكىىزن احلاضىىر لىىه مسسىىارا وكلىى  ؛ دن املصىىلةة يف كلىى  دهىىل السىىزا ودهىىل البلىىد فلنىىه ي  كلىى  فىىال بىىأي أن
 .ثأت للبيع ، فلكا أ   أحد من أهل البلدل وأقنعه بالبيع فلن يف كل  مصلةة  دهل السزا 

بيعرىا أن ثبيعرا بسعر ثزمرا أي أن ثكزن مراد  بيعرىا بسىعر ثزمرىا ، أمىا إكا كىان هىذا البىادي ثرثىد أن ث -2
بأكثر من السعر أو ثرثد أن ثتبل اا ح  ثكزن هلا السعر املناسا وثكزن قد احتاط لنفسه فال بأي واحلالىة 
هذ  أن ثكزن هنىاك مسسىارب بينىه وبىني النىاي يف بيعرىا وكلى  ؛ دنىه احتىاط لنفسىه فرىز ا ثرثىد أن ثبيعرىا بىأي 

 .بل ثرثد بيعرا بالسعر املناسا ، سعر 
ال  بالسعر ، أما إكا كىان عاملىا  عارفىا  بأسىعار السىلع فىلن  زسىط أحىد احلاضىرثن بينىه وبىني أن ثكزن واه -3

 .الناي وائا وكل  ؛ دنه وسيط ا ثؤثر 
أن ثقدم احلاضر إليه ، فلكا قدم هذا البادي إ  احلاضر و لا منه أن ثكزن مسسارا فلن كلى  وىائا ؛  -4

 .دنه ثكزن بذل  قد احتاط لنفسه 
كىىزن بالنىىاي حاوىىة للسىىلعة الىىع معىىه فىىلن كانىى  مىىن السىىلع الىىع احيتىىا  النىىاي إليرىىا وليسىى  مىىن أن ث -5

هذا العىرط ، واحلىدث  ربالفىه  -كما قال احلنابلة   -وي ثذكر اإلمام أمحد ، أقزام  فيجز  أن ثكزن مسسارا له 
 .فلن احلدث  عام 
 :وهنا فرعان 
 لبادي ؟هل جيز  أن ثعتي احلاضر ل: الفرع األول 

 .قال احلنابلة جيز  كل  ؛ وكل  دن النري إبا ورد يف البيع  -1
ونقىىل عىىن اإلمىىام أمحىىد وهىىز قىىزل  ائفىىة مىىن التىىابعني كمةمىىد بىىن سىى ثن أن كلىى  منرىىي عنىىه ، ودليىىل  -2

سأل  أنس بن مال  فقل  : عن نمد بن س ثن قال  -كما يف الفتح   -كل  ما روا  أبز عزانة يف صةيةه 
نعىى  ، أي هنينىىا أن نبيىىع أو نبتىىاع هلىى  فيكىىزن : ا ثبىىع حاضىىر لبىىاد أهنيىىت  أن  بيعىىزا أو  عىىتوا هلىى  ؟ قىىال : لىىه 

 العراء منري عنه أثيا  ؛ 
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دعلوا النلاس يلرزق  : ) ودن العراء داخىل يف معىن البيىع كمىا  قىدم ؛ ودن املعىن أثيىا  ثابى  وهىز قزلىه 
 . (اهلل  بعضهم من بعض 

 .جيز  للةاضر أن ثعتي للباد إكا  زفرت العروط املتقدمة  أنه ا والصحيح
 هل جيز  أن ثع  عل  البادي ؟: الفرع اللاني 

وهىذا ظىاهر ، ( وإذا استنصلحك فانصلحه : )  إن استعار  فيجىا عليىه أن ثعى  عليىه ، لقزلىه : قالزا 
 .فلنه إكا استعار فقد احتاط لنفسه وووا أن ثنصح له 

 صةه من غ  استنصا  ؟وهل ثعرع أن ثن -
 واللللراجح( اللللدين النصللليحة : )  لقزلىىىه " وثتزوىىىه النصىىىح : " يف املسىىىألة ناىىىر ، قىىىال صىىىاحا الفىىىروع 

وا ه ل  ا اهلل بعض الناي من بعىض ،إبا هن  أن ثبيع احلاضر للبادي أو ثعتي ل ؛ دن النيب خالا هذا 
 .النصيةة له  قزم مقام البيع والعراء له أن  ش 
هى  الىذثن جيلبىزن السىلع إ  أهىل : والركبىان ( ال تلقلوا الركبلان : )  وهىي عنىد قزلىه : المس لة اللانية   

البلد من غ  أهلرا وا جيز  دحد من أهل السزا أن ثتلقاه  خار  السزا فيعتي منر  أو ثبيع هلى  أثيىا ، 
الىىثمن يف السىىزا أقىىل مىىن الىىثمن الىىذي بيىىع وهىىذا ملصىىلةة الركبىىان ، فقىىد ثكىىزن (  ال تلقللوا الركبللان: ) حلىىدث  
وقىىد ثكىىزن الىىثمن يف السىىزا أكثىىر مىىن الىىثمن الىىذي اشىىتي بىىه مىىنر  فلىى  ثتكىىزا حىى  ثناىىروا يف سىىعر ، علىىير  

 .السزا ، فكان كل  نرما  
ولكىىن البيىىع ثصىىح مىىع خيىىار الغىىا فرىى  إكا قىىدمزا السىىزا فرىى  باخليىىار إن ثبىى  علىىير  الغىىا إن شىىاءوا فسىىخزا 

ال تلقوا الجللب فملن تلقلى فاشلترى منله فلإذا أتلى سليده السلوق : ) ع وإن شاءوا أبقز  ، حلدث  مسل  البي
 .أي إكا أ   صاحا السلعة السزا فرز باخليار إن شاء أمي  وإا فس  ( فهو بالذيار 

لىى  السىىزا ؛ والنرىي عىىن  لقىي الركبىىان مىىا ي ثصىلزا إ  السىىزا فىىلكا وصىلزا إ  السىىزا فيجىىز  أن ثتلقىاه  يف أع
ال تلقوا السلع حتى يهبط بها : ) يف حدث  ابن عمر  دن النري عن  لقير  قبل دخزهل  السزا ، لقزله 

 ( .أصحابها إلى السوق 
فيمىا  وهي مسألة التسع  ، فال جيز  للسلطان أن ثسىعر للنىاي وهىز ظلى  ، وقىد قىال : المس لة اللاللة  

 ثا رسزل اهلل غال السعر فسعر لنىا ، فقىال : يح ملا قال بعض الصةابة روا  اخلمسة إا النسائي بلسناد صة
إن اهلل هللو المسللعر القللابض الباسللط الللرزاق وإنللي ألرجللو أن ألقللى اهلل تعللالى يللول القيامللة وللليس أحللد : ) 

 .فرذا ثدل عل   رمي التسع  ، وأنه ظل  ( منكم يطلبني بمظلمة في دل وال مال 
 ما إكا غل  ادسعار غالء فاحعا ثير بالناي ؟ ولكن هل ثستثن من كل 
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فيجز  للةاك  أن ثتدخل فيمىا إكا غلى  ، كها بعض العافعية إ  وزا  التسع  يف هذ  احلالة : اجلزاب 
؛ ودن يف ( ال ضللرر وال ضللرار : )  ادسىىعار غىىالء فاحعىىا حبيىى  ثتيىىرر بىىذل  عامىىة النىىاي ، لقىىزل النىىيب 

سىىدل عامىىة وإن  ر ىىا علىى  كلىى  فىىزات مصىىلةة خاصىىة فىىلن التسىىع  فيىىه فىىزات كلىى  مصىىلةة عامىىة بىىل دفىىع ملف
مصىىلةة خاصىىة وأمىىا الغىىالء الفىىاحم فىىلن فيىىه مفسىىدل عامىىة ، ودفىىع املفسىىدل العامىىة أو  مىىن ولىىا املصىىلةة 

وهىز اختيىار  الصلحيحاخلاصة ، وكذل   مل املفسدل اخلاصة أو  من  مل املفسدل العامة ، وهذا القزل هىز 
 . نمد بن إبراهي  رمحه اهلل  العي 

 .ومجاع ادمر أن مصلةة الناي إكا ي  ت  إا بالتسع  س عر هل   سع  عدل : قال ابن القي  
هىىز أن ثىىدخر السىىلعة حىى  ثغلىىز مثنرىىا فيبيعرىىا ، وهىىز : مسىىألة ااحتكىىار ، وااحتكىىار : المسلل لة الرابعللة   

فقيىىىل ( ال يحتكلللر إال خلللاطي  : ) معمىىىر بىىىن عبىىىد اهلل كمىىىا ثبىىى  يف مسىىىل  مىىىن حىىىدث    نىىىرم لقىىىزل النىىىيب 
 .فلن معمرا الذي كان حيدث هذا احلدث  كان حيتكر : لسعيد فلن   تكر ، قال سعيد 

 :قال احلنابلة وحيرم ااحتكار بثالثة شروط 
ىر قز ىا  ، فىلن كىان ا تكىر غى  قىزت فيجىز  كلى  ، قىالزا : الشلرط األول  -1 سىىعيد دن : أن ثكىزن ا تكو

 -وهىىىز علىىىف الىىىدواب  -واخلىىىبط  -أي نىىىزم التمىىر  -بىىن املسىىىيا وهىىىز الىىىراوي عىىىن معمىىر كىىىان حيتكىىىر النىىىزم 
وثبعىد أن هىذا اإلمىام : ويف املسند أن سعيد بن املسيا كان حيتكر الاثى  ، قىالزا  -أي بذور النبات  -والبذر 

فىىىدل هىىىذا علىىى  أن ا تكىىىر املمنىىىزع  :ربىىىالف مىىىا روم ، وقىىىد ثبىىى  أن معمىىىر بىىىن عبىىىد اهلل كىىىان حيتكىىىر ، قىىىالزا 
احتكار  إبا هز القزت ، وكها أبز ثزسف صاحا أا حنيفة وهز اختيار العزكا  إ  أن كل  نرم ، وهذا 

وأمىا اجلىزاب عىىن فعىل معمىر بىىن عبىد اهلل وسىعيد بىىن ( ال يحتكلر إال خللاطي  : )  لعمىىزم قزلىه  اللراجحهىز 
 .شت ه احلنابلة املسيا فيتيح يف العرط الثا  الذي ا

أن ثكزن للناي يف ا تكور حاوة ، وعل  هذا حيمل احتكار معمىر واحتكىار سىعيد ، : الشرط اللاني  -2
وأن احتكارمها إبا كان ملا ليس للناي حاوة إليه ، فىال ثتيىرر النىاي باحتكارمهىا ، فيجىز  للعىخل أن حيتكىر 

علىى  أهىىل السىىزا يف كلىى  ، وهىىذا العىىرط صىىةيح ،  القىىزت وغىى   إن ي ثكىىن للنىىاي فيىىه حاوىىة ، إك ا ضىىرر
وثىىدل عليىىه فعىىل معمىىر وفعلىىه ربصىىل مىىا روا  ، كمىىا أن املعىىن ثىىدل علىى  كلىى  ، إك ا ضىىرر يف احتكىىار مىىا ا 

 .حيتا  إليه الناي سزاء أكان من أقزام  أم من غ ها 
عه بنفسىه أو كىان مىن مارعتىه أن ثعتثه من البلد ، فلكا ولبه من خار  البىدل أو صىن: الشرط اللالث  -3

 (.الجالب مرزوق والمحتكر خاطي  : ) قال وا  ااحتكار، واستدلزا مبا روا  ابن ماوه أن النيب 
 :خالا كل  ، فلن احلدث   والراجح
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 .ضعيف : أوا  
ة  ا فىىرا بىىني احتكىىار مىىا ي جيلىىا واحتكىىار مىىا جيلىىا مىىن خىىار  البلىىد ، فمىىا دام أن يف النىىاي حاوىى: ثانيىىا  

 .عل  عمزمه ( ال يحتكر إال خاطي  : )  إليه ففي احتكار   ييي  علير  ، وعليه فقزله 
 [ :ومن باع ربويا  بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما ال يباع به نسيئة : ] قال المؤلف رحمه اهلل 

، والربىزي هىز الىا كأن ثبيع  نا  من قمح بألف لاير إ  سنة فرىذا بيىع وىائا ( من باع ربزثا  بنسيفة : ) قزله 
 .، وبيع الا بالدراه  والدنان  وائا 

 [واعتاض عن ثمنه ما ال يباع به نسيئة  ]: قوله 
، أعطين بدل الدراه  شع ا  أو برا  أو  را  أو ملةا  فرذا ا جيز  ؛ دنه كرثعة إ  الربا : بأن قال مل ا حل  ادول  

 .  ا رم نرم ، وهذا القزل املعرزر من املذها وهز بيع الا بالا نسيفة ، والذرثعة إ
 .جيز  مطلقا  ما ي ثكن حيلة عل  الربا : وقال املزف  

جيىىز  عنىىد احلاوىىة أمىىا عنىىد عىىدم احلاوىىة فىىال جيىىز  ، أمىىا كزنىىه ا جيىىز  عنىىد عىىدم احلاوىىة : وقىىال شىىي  اإلسىىالم 
اوىة ؛ فىألن العىرثعة قىد أ ى  بنفىي احلىر  ورفعىه ، فألول سد الذرائع املزصلة إ  الربا ، وأما كزنه جيز  عنىد احل

أن ما حىرم  ىرمي سىد الىذرائع فلنىه جيىز  عنىد احلاوىة إليىه ؛ دن  ررىه لىيس  ررىا  : والقاعدل كما ككر ابن القي  
 .أصليا  ، وإبا لكزنه كرثعة إ  غ   ، فلن احتيج إليه فلن  رره ثاول 

 . كما قال املزف  ، ثكن  زا ؤا  منرما أو احتياا   ، وهذا ما ي وهذا هو أصح األقوال
 [أو اشترى شيئا  نقدا  بدون ما باع به نسيئة ال بالعكس لم يجز : ] قوله 
اشىتم فرسىا  مىن روىل بىألف دثنىار نقىدا  وكىان قىد باعرىا عليىه بىألف ومخسىمائة دثنىار نسىيفة فرىذا ا :  ملاله
 .ة ، وهذا هز بيع العينة وهز مذها اجلمرزر خالفا  للعافعي، جيز  

 ( .نهى عن بيعتين في بيعة  : ) ويف مسند أمحد وسنن التمذي والنسائي بلسناد صةيح أن النيب 
 .أي إما أن ثأخذ رأي ماله أو الربا ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا : ) ودا داود 

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنلاب البقلر ورضليتم  ): قال  ويف سنن أا داود واحلدث  صةيح أن النيب 
فرىىذ  هىىي ( بللالزرع وتللركتم الجهللاد فللي سللبي  اهلل سلللط اهلل عللليكم ذال  ال ينزعلله حتللى ترجعللوا إلللى ديللنكم 

مث ثعتثرا قبىل السىنة بأقىل مىن الىثمن الىذي باعىه  -أي نسيفة  -صزرل بيع العينة أن ثبيع العيء إ  سنة بكذا 
فكأنىه أعطىىا  ألىف دثنىىار وثردهىا عليىىه ألفىا  ومخسىىمائة ، ، حيلىة فيرىىا للزصىزل إ  عقىىد ربىزي نىىرم بىه ، فالسىىلعة 

فالسلعة غ  مقصزدل لىذاما ولىذا قىال ابىن عبىاي كمىا روم كلى  احلىافن نمىد بىن عبىد اهلل املعىروا مبطىني  كمىا 
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واشىىتاها ممسىىني أي باعرىىا مبائىىة أن ابىىن عبىىاي س ىىفل عىىن روىىل بىىاع حرثىىرل مبائىىة : يف مىىذثا السىىنن ابىىن القىىي  
 " .دراه  بدراه  وقع  بينرما حرثرل : " مؤولة واشتاها ممسني حاضرل ، فقال 

ربىىادعزن اهلل كمىىا : " وقىىال أثىىزب رمحىىه اهلل كمىىا يف كتىىاب احلىىافن نمىىد بىىن عبىىد اهلل ككىىر  يف مىىذثا السىىنن 
 " .ربادعزن الصبيان لز أخذ  عل  ورته كان أسرل 

ارقطين والبيرقي بلسناد حسن وقد حسنه غى  واحىد مىن أهىل العلى  وقىال فيىه ابىن القىي  إنىه نفىزظ وروم الد
إهنىا باعى  غالمىا  : عن  و  أا إسةاا السبيعي أهنا دخل  عل  عائعة فدخل  أم ولد لاثد بن أرق  فقالى  

بفسىىما : " قىىدا  ، فقالىى  عائعىىة هلىىا علىى   ثىىد بىىن أرقىى  بثمابائىىة درهىىٍ  نسىىيفة  مث اشىىتثترا منىىه بسىىتمائة درهىى  ن
وادثىر إسىناد  " قىد بطىل إن ي ثتىا  اشتث  وبفسما اشتم  أخاي  ثد بىن أرقى  أن ورىاد  مىع رسىزل اهلل 

 .حسن ، فرذ  بيعة العينة 
دليل عل  أهنا بيعتان خالفىا  ملىا كهىا إ  العىافعي مىن أن صىزرل بيىع  (فله أوكسهما أو الربا ) :  وقزله 
 . ن ثقزل أبيع  هذ  السلعة بكذا نسيفة أو بكذا نقدا  فيتفرقا قبل أن ثعينا أحد الثمنني العينة أ

 :ويف احلىىىدث  ، هىىىذ  الصىىزرل لىىيس فيرىىىا ربىىا : بيعىىىة واحىىدل وليسىى  بيعتىىىني ، ثانيىىا  : وهىىذ  يف احلقيقىىة أوا  
 .وإبا هي بيعة ورالة ، فالثمن غ  معلزم  (أوكسهما أو الربا  فله)  

، " ونقىدا  بكىذا وكىذا ، هز علي  نساء  بكذا وكىذا : " ثقال يف قزل مساك وهز من روال هذا احلدث  وكذل  
 .وبيع العينة بيعتان يف بيعة ، فلن هذ  صفقة واحدل ، فرذا فيه ما يف القزل املتقدم 

الم وغى   وهىز بيىع كمىا ككىر شىي  اإلسى، أما إن باع السلعة نسيفة بأكثر من مثنرا نقدا  فال حىر  فيىه ا فاقىا  
التقسىىىيط فىىىلن  زا ىىىآ علىىى  بيىىىع العينىىىة فىىىالبيع كلىىىه با ىىىل ، البيعىىىة ادو  والبيعىىىة الثانيىىىة ، كىىىأن ثقىىىزل أبيعىىى  هىىىذ  
السيارل بثالثني ألفا  إ  سنة وأشتثرا من  غدا  ممسة وععرثن ألفا  ، فالبيعة ادو  والثانية كلتامها با لة ؛ دن 

 . فلن ي ثتزا آ عل  كل  ، فالبيعة ادو  صةيةة ، اسد ما هن  عنه العارع فرز ف
مث اشتاها منه من غ   زا ؤ منرما وا ا فاا ، رول باع سيارل عل  رول بثالثني ألفا  إ  سنة : مثال كل  

إك ا دليىىل علىى  ، ممسىىة وععىىرثن ألفىىا  ، فالبيعىىة الثانيىىة با لىىة لنرىىي العىىارع عنرىىا ، وأمىىا ادو  فرىىي صىىةيةة 
والصزرل الرابعة للعينة وهي أخ  صزرها أن ثكزن عنىد الروىل املتىاع : " إبطاهلاوقال ابن القي  يف مذثا السنن 

وهذا ما ثقع فيه كث  من الناي مثل أن ، " ا ثبيعه إا نسيفة فلن باعه بنقد ونسيفة وا  وهز نل اإلمام أمحد 
ا مىىن صىىزر العينىىة ، فصىىاحا البيىىع النسىىيفة فقىىط قصىىد  ثعىىتي سىىيارل وا ثفكىىر أن ثبيعرىىا نقىىدا  بىىل نسىىيفة فرىىذ

الثمن فال قصد له يف السلعة أصال  فرز ثتزصىل اىذ  السىلعة ليبيىع املىال أو الىدراه  بىأكثر منرىا ، وأمىا صىاحا 
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وهىىىذا : " النقىىىد والنسىىىيفة فرىىىز  ىىىاور مىىىن التجىىىار ، قىىىال ابىىىن عقيىىىل معلىىىال  نىىىل اإلمىىىام أمحىىىد علىىى  هىىىذ  املسىىىألة 
 " .با فلنه ثقصد الاثادل غالبا  مليارعته الر 

، أنىه بيىع على  أهىل اليىرورل واحلاوىةوككر شي  اإلسالم أن مثىل هىذا البيىع وهىز أا ثبيىع اإلنسىان إا نسىيفة 
فلن هذ  السلعة ا ثعىتثرا يف الغالىا إا مىن ثتعىذر عليىه النقىد وهى  أهىل اليىرورل واحلاوىة وأمىا مىن ثبيىع نقىدا  

ار وهز ثبيع عل  الناي عامة امليطر منر  وغى  امليىطر وقىد روم أبىز داود يف سىننه ونسيفة فرز  اور من التج
وهذ  الصزرل كالتزرا فلن املعتي يف التزرا (  نهى أن يباع على المضطرين: )  بلسناد يف ورالة أن النيب 

، ذ  السىىىلعة كالعينىىىة وكىىىذل  البىىىائع هنىىىا ثرثىىىد التزاصىىىل اىىىا إ  هىىىذ  املداثنىىىة وا ثعىىىتي هىىى، ثرثىىىد مثىىىن السىىىلعة 
 .واجلمرزر عل  وزا  التزرا كما سيأيت فمثله هذ  املسألة 

بىل ثبيعرىا على  ، ومسألة التزرا لىالف بيىع العينىة فىلن املعىتي ا ثبيعرىا على  بائعرىا ادول  :مسألة التزرا 
 . شخل  خر 
مث ثبيعرىىا ، ثر مىىن مثنرىىا نقىىدا  أن حيتىىا  روىىل إ  دراهىى  فيعىىتي سىىلعة بنسىىيفة إ  سىىنة مىىثال  بىىأك: وصىىزرما 

وقىىد اختلىف العلمىىاء يف هىىذ  املسىىألة علىى  ، على  غىى  البىىائع ادول ؛ دنىىه إكا باعرىىا على  ادول فرىىي بيىىع العينىىة 
 :قزلني مها رواثتان عن اإلمام أمحد 

يف  دن ادصىىىىل: وهىىىىي املعىىىىرزر عنىىىىد احلنابلىىىىة وهىىىىي قىىىىزل اجلمرىىىىزر أن كلىىىى  وىىىىائا ، قىىىىالزا : الرواثىىىىة ادو  
 . وأح  اهلل البيع وحرل الربا    :املعامالت احلل ، لقزل اهلل 

 وهي الع اختارها شي  اإلسالم ابن  يمية وهي قزل عمر بن عبد العاثا أن كل  نرم ، : الرواثة الثانية 
إكا : "  فرىىز ي ثعىىت السىىلعة إا قاصىىدا  للىىثمن ، قىىال رمحىىه اهلل، دن ادمىىزر مبقاصىىدها : قىىال شىىي  اإلسىىالم 

وأعطا  ا خر فرز ربا وا ش  يف  رره  -أي هذا هز مقصد   -أ   الطالا ليأخذ دراه  بدراه  أكثر منرا 
كمىا ككىر كلى    -ورووىع رمحىه اهلل مىرارا   (وإنما لك  امرئ ما نلوى ، األعمال بالنيات ) بأي  رث  كان دن 

  .وهز ثقزل بالتةرمي وثأذ أن ثقزل باحلل  -ابن القي 
فادصىىل احلىىل ؛ دن الربىىا ثكىىزن مىىن الطىىرفني ؛ ودن السىىلعة ا  عىىزد إ  ،  ومللا ذهللب إليلله الجمهللور أصللح

 . صاحبرا فتكزن حيلة كالعينة ؛ ودن احلاوة داعية إ  حلرا 
  [ال بالعكس  ]: وقوله 

ا : بيىىع وقىىال هنىىا وهىىي أن ثبيىىع العىىيء بنسىىيفة مث ثعىىتثرا نقىىدا  بأقىىل مىىن مثىىن امل،  قىىدم  صىىزرل بيىىع العينىىة 
 :بالعكس ، فعكس هذ  املسألة جيز  ، والعكس له صزر ان 
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رول عند  دار واحتا  إ  دراه  : وهي أن ثبيع العيء نقدا  مث ثعتثه نسيفة بأكثر ، مثاله : الصزرل ادو  
فاىىاهر كىىالم ، ة ، فقىىال لروىىل أبيعىى  هىىذ  الىىدار ممسىىني ألفىىا  نقىىدا  علىى  أن أشىىتثرا منىى  بسىىبعني ألفىىا  نسىىيف

وهىىز  والصللحيح التحللريموهىىز مىىروي عىىن أمحىىد أنىىه جيىىز  بىىال حيلىىة ، ، املؤلىىف وىىزا  هىىذا وهىىذا ضىىعيف وىىدا  
املعرزر عند احلنابلة وهز اختيار ابن القي  ؛ دنه ا فرا بني هذ  الصزرل وصزرل العينة املتقدمة فىال ووىه للقىزل 

 . زا ها 
وثعىىتثرا نقىىدا  ، املؤلىىف أن ثبيىىع العىىيء نسىىيفة إ  سىىنة بععىىرل  اا  وهىىي وىىائال كمىىا قىىال: الصىىزرل الثانيىىة 

بعد شرر أو شررثن بععرل  اا أو أحد ععر ألفا  فرذ  ا ووىه للقىزل بتةرررىا فرىي وىائال ولىيس فيرىا حيلىة 
لىه فرىذا مث رغبترىا نفسىه فاشىتاها بىأكثر مىن كلى  أو مبث، بىاع سىيار ه بنسىيفة إ  سىنة : عل  الربا ، ومثال  خىر 

 .وائا 
وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من  ير مشتريه أو اشتراه أبوه : ] قوله 

 [ أو ابنه جاز 
 .مث اشتاها بعد ستة أشرر بععرل  اا دوار فرذا جيز  ، رول باع سيارل إ  سنة بثالثني ألف لاير : مثاله 

، مث اشىتاها بعىد سىتة أشىرر بكىذا  ىن مىن القمىح فيجىز  ،  ألف لاير إ  سنة باع سلعة  بثالثني: وصزرل أخرم 
 . مث اشتا  بعد كل  بعرل فرذا وائا ، مبعن باع العيء نسيفة ، ا أعل  خالفا  يف وزا ها : بل قال املزف  

عيء نسىيفة بىدراه  واشىتا  وأنه ا جيز  وهذا هز الااهر ؛ دنه باع ال، أما الصزرل ادو  فاختار املزف  التةرمي 
 . بدنان  وكالمها مثين ، فأحدمها ثقزم مقام ا خر ، فرما أمثان لألشياء 

 [ أو بعد قبض ثمنه : ] قوله 
باعه هذ  السيارل بععرل  اا إ  سنة فلما سدد هذا املعىتي القيمىة اشىتاها منىه ممسىة  اا أو : مثاله 

 .إك العلة املتقدمة قد  ال  وما ربع  من الربا قد  ال ، ا   ستة  اا فرذا وائا وا إشكال يف وز 
 [ أو بعد تغير صفته : ] قوله 
مث اشىىىتاها بعىىىد سىىىتة أشىىىرر بثمنرىىىا الىىىذي  سىىىتةقه وقىىىد  غىىى ت ، بىىىاع سىىىيارل بععىىىرل  اا إ  سىىىنة : مثالىىىه 

با  غ  الصىفة صفترا كان   ساوي ععرل  اا وأصبة   ساوي مثانية  اا أو سبعة  اا ، فالنقل بس
 .فال نار إ  التأويل ، 

 [ أو من  ير مشتريه : ] قوله 
مث باعرىىا علىى  شىىخل  خىىر ، فرىىل للبىىائع ادول أن ثعىىتثرا مىىن هىىذا ، روىىل اشىىتم سىىيارل بالتقسىىيط : مثالىىه 

 املعتي اجلدثد ؟ 
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 .ا مانع من كل  لاوال العلة املتقدمة : اجلزاب 
 [ :جاز  أو اشتراه أبوه أو ابنه: ] قوله 

والنري الزارد فيما إكا اشىتا  هىز ، فلكا اشتاها أبز  أو ابنه أو مكا به أو حنز كل  وا  ؛ دنه ي ثعتها هز 
مث  -أي ادب مىىثال   -إا أن ثكىىزن حيلىىة علىى  كلىى  ليتملكرىىا هىىز ، ولىىيس هىىذ  كرثعىىة إ  الربىىا كمىىا  قىىدم ، 

 .  حيلة فال جتز  ثأخذها من ابنه بنفس الثمن الذي اشتاها به فرذ

 باب الشروط في البيع
هز إلىاام أحىد املتعاقىدثن ا خىر بسىبا العقىد مىا ا ثقتيىيه العقىد ، والىذي ثقتيىيه العقىد : العرط يف البيع 

للبائع وأن ثسل  كل واحد منرما ا خر ما له بعىد  ىام العقىد  للمعتي والثمن ملكا   السلعة ملكا   هز أن  كزن
. 

 .بعرط أن ثعتقه  محالن املبيع أو أن ثبيع عبدا   البائعأن ثعتط  : بيعمثال العرط يف ال
وادصل يف العروط احلل ، إا أن ثدل دليل عل  بطالنه كما قرر كلى  شىي  اإلسىالم و لميىذ  ابىن القىي  ، 

كلان مائلة  ملا كلان ملن شلرط لليس فلي كتلاب اهلل فهلو باطل  وإن)  :أنىه قىال  ففي الصةيةني عىن النىيب 
 . أو قياسا   فال حيرم من العروط إا ما دل العرع عل  بطالنه نصا  (  ، قضا  اهلل أحق وشرط اهلل أوثقشرط 
 :الفرا بينه وبني شروط البيع من عدل أووه و 
 .أن شرط البيع من وضع العارع ، وأن العرط فيه من وضع املتعاقدثن  -1
 . منرا الصةيح ومنرا البا لأن شروط البيع كلرا صةيةة ، وأما العروط يف البيع ف -2
 . أن شروط البيع  تزقف عليرا صةة البيع ، والعروط يف البيع ثتزقف عليرا لاومه -3
 . ملن شر ه أن ثسقطه ثسزغ أن شرط العارع ا ثسقط ، وشرط العاقد وهز العرط يف البيع -4

للعقىد ، مبعىن أن ثعىىت ا  أو  ا  واعلى  أن املعتىا عنىد احلنابلىة مىن العىروط مىىا كىان يف صىلا العقىد أي مقارنى
 وا ثلام املعروط عليه الزفاء به ، ، للعقد فليس مبعتا  ثعت ه أحدمها أثناء العقد ، فلن كان العرط سابقا  

 فاصىال   مث سىكتا سىكز ا   أنىا ا أبيعىه إا بعىرط أن أسىكنه شىررا  : هل  بيع بيت  ؟ قىال : قيل لرول : مثاله 
العىىرط عنىىد احلنابلىىة وهىىذا القىىزل ضىىعيف ، ولىىذا هىىذا البىىائع كلىى  العىىرط ، فىىال ثعتىىا  مث عقىىدا البيىىع وي ثىىذكر

أي كمىا " وثتزوىه كنكىا  "  :اختار شي  اإلسالم أن العرط الساب  للعقد كاملقىارن لىه ، قىال صىاحا الفىروع 
 اللراجح وهىذا هىز وهز مذها املالكيةأن النكا  ثعتا فيه العرط الساب  وإن ي ثقارن العقد فكذل  يف البيع 

وككىىر  ( ]  المسلللمون علللى شللروطهم)  :فيمىىا روا  التمىىذي وغىى   واحلىىدث  حسىىن بعىىزاهد   ، فقىىد قىىال 
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فرىز ا ثرضى   ودن العاقد املعتط ي ثبع هذ  السىلعة إا اىذا العىرط ؛وهذا شرط [ البخاري معلقا  جماوما  به 
 .الذي هز من شروط البيع  بالرضا يف العقد زد العرط خمال  بانتقاهلا عن ملكه إا اذا العرط ، فكان عدم وو

 : [منها صحيح كالرهن ] : قوله 
 :العروط يف البيع عل  ثالثة أنزاع 

 .شرط صةيح  -1
 .شرط با ل مبطل للعقد  -2

 .شرط با ل غ  مبطل للعقد  -3

وقىىىد ثكىىىزن رىىىا ، هن هىىىز العىىىرط الصىىىةيح وهىىىز قىىىد ثكىىىزن مىىن مصىىىلةة العقىىىد كاشىىىتاط الىىىر : فىىالنزع ادول 
 .وقد ثكزن فيه منفعة ملن اشت ه كاشتاط محالن الدابة ، ثقتييه العقد كأشراط حلزل الثمن 

أنىا أبيعى  هىذ  السىلعة بعىرط أن أرهىن : أي أن العروط يف البيع منرا الصةيح املعتا كالرهن ، كأن ثقىزل 
كىأن ثقىزل أبيعى  بعىرط أن  ىأيت   ا  ضىامن بيت  أو سيار   أو حنز كل  فرذا شرط صةيح ، كذل  إكا اشىتط

 . ، فلن ي  أت بيامن فلي الفس  ، فكذل  هذا شرط صةيح بيامن
 

 : [وت جي  اللمن ] : قوله 
 .أشتي من  هذ  السلعة بعرط أن أعطي  مثنرا بعد شرر ، فرذا شرط صةيح : كأن ثقزل 

 : [ واألمة بكرا   أو مسلما   أو خصيا   وكون العبد كاتبا  ] : قوله 
 .دهنا ا لالف كتاب اهلل  ؛ هذ  شروط صةيةة

 : [ كنى الدار شهرا  ونحو أن يشترط البائع سُ ] : قوله 
 .وحنز كل  ، فرذا وائا  شررا   اأن ثقزل أبيع  داري بعرط أن أسكنر: مثاله 
 : [مالن البعير إلى موضع معين وحُ ] : قوله 
يف  فلن فيه ورالة ، واجلرالة رنزعة(  وي ثعني إ  مزضع) : قال دنه لز  ؛ أ   اذا القيد( معني ) : قزله 
 : واملزضع يف احلمالن معلزم ، ويف الصةيةني عن وابر بن عبد اهلل  فالبد أن ثكزن ادول معلزما   العرع
فلدعا للي وضلربه فسلار  فلحقنلي النبلي : أنه كان يسير على جم  له قد أعيا فل راد أن يسليبه ، قلال ) 

وقية واستلنيت  حمالنه إلى  بعنيه ، فبعته ب: ال ، ثم قال : وقية ، قلت بعنيه ب: لم يسر ملله ، قال  سيرا  
أترانللي ماكسللتك : أهللي ، فلمللا بلغللت أتيتلله بالجملل  فنقللدني ثمنلله ، ثلم رجعللت ف رسلل  فللي أثللر  ، فقللال 

 .فرذا شرط صةيح ( آلخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك 
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 : [مشتر  على البائع حم  الحطب أو تكسيره أو خياطة اللوب أو تفصيله أو شرط ال] : قوله 
التفصىىيل غىى  اخليا ىىة ، فالتفصىىيل هىىز أن ثقطىىع الثىىزب حىى  ثتريىىأ للخيا ىىة ، والعىىروط (  فصىىيله ) : قزلىىه 

ودهنىىا ا  ىىالف مقتيىى  العقىىد ، فىىلن و   ؛دهنىىا ا لىىالف كتىىاب اهلل  ؛الىىع ككرهىىا املؤلىىف شىىروط صىىةيةة 
 .املعروط وإا فلمن اشتط الفس  

 : [وإن جمع بين شرطين بط  البيع ] : قوله 
فلىىز ( وإن اشىىتط علىى  البىىائع محىىل احلطىىا أو  كسىى   أو خيا ىىة الثىىزب أو  فصىىيله ) : ولىىذا قىىال املؤلىىف 

صىح اشتط احلمل والتكس  ي ثصح فرما شر ان هذا هز املعرزر من املىذها أنىه إكا شىرط شىر ني فلنىه ا ث
روم اخلمسة واحلدث  حسن عن عمرو بن شعيا عن أبيه عن وىد  أن  ملا وإن كان كل شرط مبفرد  صةيةا  

( ال يح  سلف وبيع وال شرطان فلي بيلع وال ربلح ملا للم يضلمن وال بيلع ملا لليس عنلدك )  :قال  النيب 
 : والعاهد يف قزله 

 [وال شرطان في بيع  ]
 .  اجلمع بني شر ني يف بيع وإن كانا شر ني صةيةنيفدل هذا عل  أنه ا جيز  : قالزا  

دنىه ا ربىالف كتىاب اهلل ،  ؛وعن اإلمام أمحد وهز اختيار شي  اإلسالم و لميذ  ابىن القىي  أن كلى  وىائا 
فيه ، فلن صةة العرط ا ثبطلرا صةة شرط  خر فرذا شرط صةيح وهذا شىرط صىةيح ،  ذوروا ن: قالزا 

وهىذا ا ربىالف كتىاب اهلل ، كمىا  كلى اوتمعا ي ثبطال  كما لز انفردا ، واملعن ثدل على  وكالمها معتا ، فلكا 
ولىىيس يف  : قىالزا (  ملا كلان مللن شلرط لليس فللي كتلاب اهلل فهلو باطل  وإن كللان مائلة شلرط)  : قىال النىيب 

ملىىىراد بىىىه أن ا( وال شلللرطان فلللي بيلللع)  :كتىىاب اهلل مىىىا ثىىىدل علىىى  إبطىىىال هىىىذ  العىىىروط ، وأوىىىابزا عىىىن حىىىدث  
 العينة ، وثدل عل  هذا أن يف مزضع هذ  اللفاة يف مسند أمحد ةالبيعتان يف بيعة ، وهي بيع

دن كىل بيعىة شىرط ، فىلكا  بىاثع ااثنىىان  ؛البيعتىان يف بيعىة شىىر ان يف بيىع : قىالزا (  وال بيعتلين فلي بيعلة)  
ام بالعىىرط ، فىىالبيع شىىرط ، وهىىذا القىىزل هىىز دن كىىال منرمىىا التىىام اىىذا البيىىع كمىىا هىىز ملتىى ؛ فىىالبيع بينرمىىا شىىرط

 .إك ا معن للنري عن هذا البيع الذي فيه شر ان صةيةان  الراجح
 : [بط  العقد ومنها فاسد يُ ] : قوله 

 .وهز شرط فاسد ثبطل به العقد : هذا هز النزع الثا  
 : [ف آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصر  كاشتراط أحدهما على اآلخر عقدا  ] : قوله 
 .السلف هز السل  ، وهز  عجيل الثمن و أخ  املثمن  :[كسلف   ]
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أبيع  هذ  الدار بعىرط السىل  بيىين وبينى   عطيىين ععىرل  اا وأعطيى  : فال حيل بيع سلف ، بأن ثقزل 
  .بعد سنة كذا وكذا من القمح 

ل كمىا قىال البغىزي وغى   ، وزا   ما ي ثكن حيلة إ  الربا ، وأمىا احلىدث  فالسىلف فيىه هىز القىر  والراجح
: والبيىع مىا ي ثكىن حيلىة إ  الربىا ، وصىزرل اشىتاط القىرل يف البيىع ، أن ثقىزل   وا نذور يف اجلمع بني السل

أبيعى  بعىرط أن  ىؤور  هىذ  الىدار ، : أبيع  واشتط أن  قرضين مائة ألف ، كذل  بيع وإوارل ، كأن ثقزل 
ا أبيعى  : عرط أن  صرا هذ  املائة دثنار إ  دراه  ، وكذل  إكا قال ا أبيع  إا ب: أو صرا كأن ثقزل 

 خىر ، فىالبيع با ىل  ح   عاركين يف ادرل أو حنىز كلى  ، فرىذا كلىه ثبطىل العقىد ، فىلكا عقىدا مىع البيىع عقىدا  
 .والعقد ا خر با ل 

ال املؤلف من أهنىا ثبطىل اىا ق خالفا  ملاوهذ  الصزر الع ككرها املؤلف كات أحكام متفرقة عل  الصةيح ، 
دث  وحلى كرثعىة إ  الربىا هىز ، أما البيع والقرل فىلن مىا كهىا إليىه املؤلىف ظىاهر ، فىلن فيىه ربىا أو العقد مطلقا  

فرىز كرثعىة إ  الربىا الىذي هنى   (سللف وبيلع ال يحل )  :قىال  عمرو بن شعيا عن أبيه عن وىد  أن النىيب 
 .  عنه العارع

، السىعدي  نعبىد الىرمحواختىار  العىي  أنىه وىائا ، وهىز مىذها اإلمىام مالى   حيحفالصلأما ما سزم كل  
أبيعىى  هىىذ  الىىدار : أبيعىى  هىىذ  الىىدار علىى  أن  عىىاركين يف كىىذا ، أو قىىال : إكا ا دليىىل علىى  املنىىع ، فىىلكا قىىال 
ليىل على  املنىع أبيع  هذ  الدار عل   ستأور بيع ، فرذا كله وائا ، إك ا د: عل  أن  نكةين ابنت  أو قال 

أن البيعتىىني يف  والصللحيح عىىن بيعتىىني يف بيعىىة ، ، وادصىىل يف املعىىامالت احلىىل واسىىتدل احلنابلىىة بنرىىي النىىيب 
الصزر  شيء منيف  اوليس هذ (فله أوكسهما أو الربا )  :قال  دن النيب و  ؛العينة كما  قدم  ةبيعة هي بيع
 .املتقدمة 
 : [ه ال خسارة علين وإن شرط أ] : قوله 

أشىىتي منىى  هىىذ  السىىلعة بعىىرط أا خسىىارل علىىي ، فىىلن بعترىىا مسىىارل فرىىي عليىى  ، أي : مثالىىه أن ثقىىزل 
الف مقتيى  العقىد ، فىلن مقتيى  العقىد أن العىخل رلى  السىلعة دنىه ربى: عل  البائع فرذا ا ثصىح ، قىالزا 

 لىى  بىىالبيع ، فىىال ثصىىح أن ثعىىتط أا  إكا اشىىتاها وكزنىىه ثىىربح أو ربسىىر هىىذا أمىىر راوىىع لىىه ، وأمىىا السىىلعة فلهنىىا
 .ودن اخلرا  باليمان فاليمان عليه وعل  كل  فاخلسارل عليه والربح له  ؛خسارل عليه 
 : [ق المبيع وإال رده ف  أو متى نل  ] : قوله 
أشىتي منى  كىذا مىن الىا وأبيعرىا ، فىلن نفقى  ، وإا رددمىا عليى  ، أو رددت الىذي : قال للبائع : مثاله 

 .نه ربالف مقتي  العقد ؛ دهذا ا ثصح :  ثنف  علي  قالزا ي
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 .؛ دنه ا ربالف العرع  الراجح وعن اإلمام أمحد واختار  شي  اإلسالم أن العرط ثصح وهز
 : [أو ال يبيع وال يهب وال يعتق ] : قوله 
عىىرط أا  عتقىىه ، فرىىذا كلىىه بعتىى  هىىذا العبىىد بعىىرط أا  بيعىىه ، أو بعىىرط أا مبىىه ، أو ب: أن ثقىىزل : مثالىىه 
دن مقتي  العقد أن ثتصرا البائع بسلعته كيف شاء ، فىلكا اشىتط عليىه أا ثبيىع أو أا ثرىا أو أا  ؛با ل 

 .فرز شرط ربالف مقتي  العقد جر عليه ثعت  فرذا حي  
 زوعىىن اإلمىىام أمحىىد واختىىىار  شىىي  اإلسىىالم أنىىه إن كىىىان لىىه غىىرل صىىةيح صىىىح العىىرط وإا بطىىل وهىىذا هىىى

 .كأن ثبيع عل  أخيه دار  بعرط أا ثبيعرا ؛ دن أخا  ا حيسن التصرا ، فرذا قصد صةيح   الراجح
 : [أو إن عتق فالوال  له ] : قوله 
اشىىتط عليىى  أن الىىزاء يل ، فرىىذا العىىرط با ىىل ، ودليىىل بطالنىىه مىىا و  أن ثقىىزل بعتىى  هىىذا العبىىد ،: مثالىىه 

دت عائعة أن  عىتثرا ، فاشىت زا على  عائعىة  أن ثكىزن الىزاء هلى  ، ثب  يف الصةيةني يف قصة برثرل ملا أرا
فلنه ا عال اذا العرط ، ومنه ما (  اشتريها واشترطي لهم الوال  ، فإنما لوال  لمن أعتق)  : فقال النيب 

ما كان من شرط ليس في كتاب اهلل فهلو باطل  وإن كلان مائلة شلرط قضلا  اهلل أحلق )  :  قدم من قزله 
 .( وشرط اهلل أوثق وإنما الوال  لمن أعتق 

 : [أو أن يفع  ذلك ] : قوله 
أبيعىى  هىىذا السىىلعة بعىىرط أن  بيعرىىا أو بعىىرط أن مىىدثرا أو بعىىرط أن  عتقىىه ، لكنىىه : أن ثقىىزل لىىه : مثالىىه 

ها أبيعىى  بعىىرط أن  عتقىىه فرىىذا صىىةيح ، وهىىذا مىىذ: فىىلكا قىىال ( إا إكا شىىرط العتىى  )  :اسىىتثن العتىى  فقىىال 
 .دن العارع ثتعزا إ  العت  وثرغا فيه ، فلكا اشتط العت  فرز شرط صةيح : ، قالزا  مجرزر العلماء

  : [بط  الشرط وحده إال إذا شرط العتق ] : قوله 
فاملسىىائل السىىابقة كلرىىا ثبطىىل فيرىىا العىىرط وحىىد  ، وأمىىا البيىىع فيصىىح ، وثكىىزن املعىىتط باخليىىار ، إن شىىاء 

، وللمعىىتط  أا ثبيعىىه ، فرىىذا العىىرط با ىىل ، وثصىىح البيىىع ادول   ، فىىلكا اشىىتط مىىثال  أميىى  ، وإن شىىاء فسىى
 .اخليار ، فلن شاء أميا  وإن شاء فس  

دنه شرط ربىالف كتىاب اهلل  ؛أما مسألة اشتاط الزاء فما كها إليه احلنابلة هز الصةيح ، فالعرط با ل 
  .اضيا عليه فال عال بتاضيرما عل  شرط ربالف كتاب اهلل ، وكل شرط ربالف كتاب اهلل فرز با ل ، فلن  ر 

وأما سزم كل  را ككرو  فاختار شي  اإلسالم وهز رواثة عن اإلمام أمحد أن هذ  العروط صةيةة ، فلكا 
أبيعىى  بعىىرط أنىىه مىىا ي ثنفىى  أرد  عليىى  ، أو بعىىرط أا خسىىارل علىىي أو حنىىز كلىى  رىىا  قىىدم فالعىىرط :  قىىال

: ، بعرط أن ثكزن للبائع قصد وغرل صىةيح ا جمىرد التةجى  على  املعىتي ، مثىال كلى   والبيع صةيةان
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أبيعرىىا : روىىل عنىىد  وارثىىة ، وثكىىر  أن ثتملكرىىا أي أحىىد ، وجيىىا أن ثتملكرىىا مىىن هىىز مسىىتة  هلىىا ، فقىىال 
أا  بيعرىىا إا عليىى  بعىىرط أا  بيعرىىا ، أو بعىىرط أا  بيعرىىا إا وأن أكىىزن أنىىا أحىى  بىىالبيع بىىالثمن نفسىىه ، أو 

علىىى  مىىىن ثتصىىىف بكىىىذا وكىىىذا وحنىىىز كلىىى  ، أو أن ثكىىىزن العىىىرط يف مصىىىلةة املبيىىىع نفسىىىه ، كىىىأن ثقىىىزل أبيعىىى  
، وا دليىىىل علىىى  القىىىزل  صىىىةيةا   دن هلىىىا غرضىىىا   ؛ عبىىىدي بعىىىرط أا  بيعىىىه لفاسىىى  ، فرىىىذ  العىىىروط صىىىةيةة

كما سب  ، أو مصىلةة للمبيىع ،   ببطالهنا ، واختيار شي  اإلسالم هز الصةيح ، إن كان هناك غرل صةيح
روا  التمىىذي وغىى   وهىىز حىىدث  ( المسلللمون علللى شللروطهم )  : فىىلكا  راضىى  املتعاقىىدان فقىىد قىىال النىىيب 

 .حسن ، وككر  البخاري  عليقا  
 . أنه شرط با ل  والصوابفرذا ربالف مقتي  العقد لكن إن قال أشتثه من  بعرط أا خسارل علي 

  
 

 : [على أن تنقدني اللمن إلى ثالث وإال فال بيع بيننا صح  وبعتك] : قوله 
إكا قال البائع للمعتي بعت  هذ  السلعة بألف دره  مؤولة إ  ثالثة أثىام بعىرط أنى  إكا ي  ىأت : مثاله 

وهىىذا ( المسلللمون علللى شللروطهم )  :حلىىدث  ( صىىح )  :بىىالثمن إ  ثالثىىة أثىىام فىىالبيع رد ، قىىال املؤلىىف هنىىا 
ا الزفىىاء بىىه ، فىىلن ي ثىىزا بىىه بطىىل البيىىع ، كمىىا أن ادصىىل يف العىىروط الصىىةة ، وهىىز ا ربىىالف  شىىرط فيجىى
 .كتاب اهلل 
 : [ال يصح  ... وبعتك إن جئتني بكذا ، أو رضي زيد] : قوله 

، فىال  منجىاا   بعتى  إن رضىي  ثىد ، فرىذا بيىع معلى  ، ولىيس بيعىا  : إكا قال بعتى  إن وفتىين بكىذا ، أو قىال 
  .دن البيزع  كزن منجال ا معلقة : مذها اجلمرزر ، قالزا  ثصح وهز

وهىز رواثىة عىن أمحىد وىزا  كلى  ، وأن البيىع املعلى  صىةيح ، وقىد و لميىذ  ابىن القىي  واختار شىي  اإلسىالم 
القاعدل املتقدم ككرها وهي أن ادصل يف العقزد احلل وهذا عقد من العقزد التعليى  ا ربىالف كتىاب عليه دل  
، فلىى  حيىىدد لنىىا العىىارع  ، أو معلقىىا   ، فىىال ووىىه للمنىىع ، والبيىىع رىىا  عىىارا عليىىه النىىاي ، سىىزاء كىىان منجىىاا   اهلل

 وهىذا القىزل هىزوأثيا  احلاوة داعية إ  كل  التنجيا يف البيع ، بل أ لقه ، ف وع إ  ما  عارا الناي عليه ، 
 . الصحيح
  [فالرهن لك ال يصح البيع  إن جئتك بحقك وإال: أو يقول للمرتهن  ]: قوله 

إن : ، وقىىال  عنىىد مالىى  السىىلعة هىىذ  صىىزرل ثالثىىة رىىا ا ثصىىح فيرىىا البيىىع ، روىىل اشىىتم سىىلعة ووضىىع رهنىىا  
وفتىى  بىىالثمن إ  ععىىرل أثىىام وإا فرىىذا الىىرهن لىى  ، أي هىىز ملىى  لىى  ، وهىىذا بيىىع معلىى  ، فرىىز كالصىىزر ني 
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: قىىال ، فكأنىىه  بعىىدم جميفىىه حبقىىه،  البيىىع هلىىذا الىىرهن معلقىىا   دنىىه باعىىه هىىذا الىىرهن بعىىرط أن ثكىىزن ؛السىىابقتني 
  .الرهن إن ي     بالثمن إ  ععرل أثام فرز بيع معل  بعت  هذا 

ال يل غ ل لق  اللرهن علن صلاحبه )  : قىال الىدارقطين أن النىيب  ممبىا رو  اوثستدل احلنابلة عل  عدم وىزا  هىذ
  .ؤخذ منه فيتمل  من قبل املرمن أي ا ث( الذ  رهنه ، له  نمه وعليه  رمه 

  .فعله اإلمام أمحد أنه وائا و  : وقال شي  اإلسالم و لميذ  ابن القي  وهز رواثة عن اإلمام أمحد
و قىدم اخلىالا فيىه واستدلزا مبا  قىدم وهىز أن ادصىل يف العقىزد احلىل ، وهىذا بيىع للىرهن على  سىبيل التعليى  

  .و رويح وزا   
ا ثنر  عن أن ثغلى  عليىه مىن غى  رضىا منىه كمىا كىان يف اجلاهليىة ، فىلن الروىل إكا وضىع واحلدث  إب: قالزا 

،  الرهن مث ي ثأت بالثمن فلنه ثؤخذ منه قررا ، فيتملكه املرمن، فرذا كان من عمل اجلاهلية فنر  عنىه العىارع
د أغلقه على  نفسىه بعىر ه وليس  هذ  املسألة من هذا الباب ، فلن الرهن هنا ي ثغل  من صاحبه ، بل هز ق

إن  ىأخر املعىتي بىأمر قرىري وكىان  لكنو الذي اشت ه ، واملسلمزن عل  شرو ر  ، وهذا القزل هز الصةيح 
 . ما كها إليه اجلمرزر فالراجح ، الغا فاحعا  

 ربزن وإوارل العربزن ؟هل جيز  بيع الع  

يل اخليىار ثالثىة أثىام ، وهىذا مبلىغ عنىدك : قىزل وصزرل هذ  املسألة أن ثعىتي الروىل السىلعة مىن أحىد النىاي وث
 فلن اشتث  السلعة أكمل  ل  املتبقي من الثمن ، وإا فلن هذا املبلغ املقدم ل  ، وهي صزرل

 :و سم  بالعربزن ، وفيرا قزان دهل العل   معرزرل عند الناي 
ود يف سننه وهز يف مز ىأ مالى  أن دنه أكل للمال بالبا ل ، وروم أبز دا ؛قال اجلمرزر إن هذا نرم  -1
 .أي العربزن (  نهى عن بيع العربان)  : النيب 
وقىىال احلنابلىىة بيىىع العربىىزن وىىائا ، ومثلىىه إوىىارل العربىىزن بىىأن ثىىدفع شىىيفا للمىىؤور وثقىىزل إن عامىى  علىى   -2

أ أمىىل فىلن عامىى  ااسىتفجار وإا فرىذا الىىثمن لى  ، وقىد ا ثقىىع بينرمىا عقىىد ، وثقىزل هىذا املىىال ، وأنىا أفكىر و 
  .عل  العراء أكمل  ما  بق  من الثمن ، وإا فلن هذا املال ل  

 واستدلزا مبا روا  البخاري معلقا وككر  صاحا املغين وككر أن اإلمام أمحد احتج به وأن اإلمام أمحد قيل له
 بىىن اخلطىىاب  أن نىىافع بىىن احلىىارث عامىىل عمىىر"  : فيىىهي ، وهىىز قىىزل عمىىر ، و : أ ىىذها إليىىه ؟ فقىىال     :

روا  البخىاري  عليقىا  ] " عل  مكة اشتم دار السجن من صفزان بن أمية ، فلن رضي عمر وإا فله كىذا وكىذا 
  .وا ثعل  له خمالف [ 
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وأمىىا احلىىدث  الىىذي ككىىر  اجلمرىىزر فىىلن إسىىناد  منقطىىع ، وقىىد ضىىعفه غىى  واحىىد مىىن ادئمىىة كاإلمىىام : قىىالزا 
وبقىىاء  انتاىىار  ،و دمىىزال النىىاي بالبا ىىل ، فلنىىه إبىىا ثأخىىذ املىىال بسىىبا  ربصىىه ولىىيس هىىذا بأكىىل : أمحىىد ، قىىالزا 

السلعة بيد  من غ  بيىع ، فلنىه ثىتبل وثنتاىر حى  ثعىام هىذا املعىتي على  العىراء ، وقىد ا ثعىام ، فرىذا لىيس 
  .ضرر بسبا التبل  هعليه مصلةة وقد ثلةق دمن أكل أمزال الناي بالبا ل ، فلنه قد  عز 

 . الصحيح ودن ادصل يف املعامالت احلل ، وهذا القزل هز: لزا قا
 : [شرط البرا ة من ك  عيب مجهول لم يبرأ و وإن باعه ] : قوله 
إكا قال هذ  السلعة أمام  ، وأنا بريء من كل عيا جمرزل ، ليبطل عليه خيار العيا ، فلكا وود : مثاله 

بل للمعتي إك وود السلعة معيبة بعد كل  ح  ( ي ثاأ )  :ؤلف بعد كل  فال ثكزن له اخليار ، قال امل عيبا  
وكل  دن خيار العيا إبا ثثب  بعد البيىع ، وا ثثبى  قبلىه ،  ؛اخليار ، فله إما الفس  أو اإلمياء مع ادر  

  .وهز إبا ثثب  بعد اا الع عل  العيا ، وهذا هز املعرزر عند احلنابلة 
ثاأ إا أن ثكىزن قىد على  بالعيىا فىال : واثة عن اإلمام أمحد وهز مذها املالكية وقال شي  اإلسالم وهز ر 

أن أبيعى  هىذ  السىلعة وأنىا :  بعيزب هذ  السىلعة وا ثعىرا عيزاىا فيقىزل ثاأ ، أما إن كان هذا القائل واهال  
كىىذا ، وإا فىىال ا أعىىرا هىىل فيرىىا عيىىا أم ا ، وأرثىىد أن  ىىاأ  مىىن كىىل عيىىا جمرىىزل ، فىىلن شىىف   عىىتثرا ه

أبيعرا علي  ، وهز صادا من حي  كزنه ا ثعل  إن كان فيرا عيا أم ا ، فىلن هىذ  التائىة صىةيةة معتىال 
 .وكل  دن الطرا ا خر قد أسقط حقه وي ثقع غم وا خداع وا غرر من البائع  ؛

فىلن هىذا ا ثقبىل وا ثعتىا ، بزوىزد عيىا  أنىا بىريء مىن كىل عيىا جمرىزل ، وكىان البىائع عاملىا  : أما إكا قال 
، وما قاله رمحه اهلل ظاهر ، فلنه إكا ي  وكل  دن هذا غم وخداع وغرر ، فكان اخليار ثابتا   ؛بل اخليار ثاب  

من العيزب فلنه ي ثقىع منىه مىا ثقتيىي وىزا  الفسى  لدخىر وقىد أسىقط ا خىر حقىه ، وأمىا إكا كىان  ثعل  شيفا  
  .وخدع ، فعند كل  ثثب  اخليار لدخر بالعيزب فلنه قد غم  عاملا  

لىه بثمابائىة درهى   بىاع غالمىا     والبيرقىي بلسىناد صىةيح أن ابىن عمىر أوثدل عليه ما روا  مال  يف مز ى
بالغالم داء ي  سمه يل ، فاختصما إ  عثمان ، فقي  عل  ابن عمىر أن :  وباعه بالااءل ، فقال الذي ابتاعه

د ومىىىا بىىىه داء ثعملىىىه ، فىىىأذ أن حيلىىىف ، وارجتىىىع العبىىىد فصىىىح عنىىىد  ، فباعىىىه بىىىألف حيلىىىف لىىىه ، لقىىىد باعىىىه العبىىى
 .ومخسمائة 

وكلى  دنىه قىد أ لعىه  ؛أما إكا مس  العيا ومع كل  اشتاها وبرأ  من العيا فلن اخليار ا ثثب  بعد كل  
 .عل  العيا فرضي به وأسقط حقه يف اخليار 
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 : [أذرع فبانت أكلر أو أق  صح  على أنها عشرة وإن باعه دارا  ] : قوله 
إكا قىىال أبيعى  هىىذ  الىدار وهىىي ععىىرل أكرع ، وا فقىا علىى  كلى  ، فبانىى   سىعة أكرع أو بانىى  أحىىد : مثالىه 
، صح البيع ، وما كان من  ثادل فللبائع ، وما كان مىن نقىل فعليىه ، فىلكا كىان هنىاك  ثىادل فيؤخىذ  ععر كراعا  

باعىه ععىرل أكرع  للبائع ، وإن كان هناك نقل فعليه الثمن الفىارا ، فمىثال  من ادرل ععرل أكرع وثتك الباقي 
 .دن العروط قد  زفرت  ؛ بألف دره  ، فبان   سعة أكرع ، فلنه ثعطيه مائة دره  ، والبيع صةيح

 : [ولمن جهله وفات  رضه الذيار ] : قوله 
 أكرع ، وغرضىىي ثفىىزت ، فىىل  أرثىىد أرضىىا   إن قىىال املعىىتي أنىىا أورىىل أهنىىا  سىىعة أكرع وأظنرىىا ععىىرل:  ملاللله

قىىدرها كىىذا وكىىذا مىىن ادكرع ، وهىىذ  ادرل الىىع اشىىتثترا ا  فىىي بىىالغرل ، فىىلن لىىه اخليىىار ، وإن أعطىىا  الىىثمن 
 .الفارا ، فلن له رفيه وفس  البيع ، وكل  لفزات غرضه 

 فالبيع صةيح ، لكن هل ثثب  له اخليار ؟ 
دخىل على  بصى ل  قىددنىه  ؛، وهىذا اخليىار بفىزات غرضىه ، وشىر ه اجلرىل إن ورل وفات غرضه فله اخليار 

لكىىن ي  فلىىيس لىىه اخليىىار ، فلنىىه دخىىل علىى  علىى  ومعرفىىة فىىال حيىى  لىىه واحلالىىة هىىذ  الفسىى  ، أمىىا إكا كىىان وىىاهال  
 .دن البيع قد لام ، وليس له غرل معني مبا حدد   ؛يلام البيع وا ثثب  له اخليار فثف  غرضه  

 لذيارباب ا
 .والفس  أن اإلمياء مهز ادخذ م  ادمرثن : اخليار اس  مصدر من اختار ، واملصدر اختيارا ، واخليار 

 [خيار المجلس : وهو أقسال ، األول ] : قوله 
البيعللان )  :قللال  -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -وفللي الصللحيحين أن النبللي وهىىز خيىىار مكىىان التبىىاثع ، : قىىالزا 

)  : قلال -صللى اهلل عليله وسللم  -وفلي الصلحيحين أيضلا أن النبلي  (فرقلا وكانلا جميعلا بالذيار ما لم يت
إذا تبايع الرجالن فك  واحد منهما بالذيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يذير أحلدهما اآلخلر ، فلإن خيلر 

منهملا البيلع أحدهما اآلخر فتبايعا على ذللك فقلد وجلب البيلع ، وإن تفرقلا بعلد أن تبايعلا وللم يتلرك أحلد 
 فقد وجب

 .فرذان احلدثثان ثدان عل  ثبزت خيار ا لس ، أو خيار عدم التفرقة (  البيع
، واحلدث  حجىة عليىه خالفا  جلمرزر أهل العل  وي ثقل ميار ا لس اإلمام مال  احتجاوا بعمل أهل املدثنة 

جيىاب والقبىزل ا متفرقىة ، و ىأوثلر  البىائع ، وا ثصح محل احلدث  على   فىرا ادقىزال دن ادقىزال جمتمعىة باإل
أن اخليىار للسىىائ  معلىزم ا حيتىا  إ  بيىىان ، : أوا ، وثانيىا  هىىذا احلقيقىة هىز بالسىائ  ضىعيف وىدا دن ادصىىل

والقزل ميىار ا لىس هىز قىزل سىعيد بىن املسىيا وهىز إمىام أهىل املدثنىة يف عصىر  ، فكيىف ثقىال إن إمجىاع أهىل 
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واحلكمىىة مىىىن معىىروعيته هىىىي أن الروىىل قىىىد ثعقىىد علىىى  السىىلعة بىىىال  ىىرٍو فع ىىىرع لىىه اخليىىىار  .املدثنىىة علىى  خالفىىىه 
 .ليستدرك ما فا ه من النار 

 [يلبت في البيع والصلح بمعناه ] : قوله 
 .(البيعان بالذيار :) قال  -صلى اهلل عليه وسلم  -فإن النبي أما يف البيع فااهر ، 

لح الذي مبعن البيع ، وهز الصىلح الىذي ثىت  بعىزل ، كىأن ثقىر روىل  خىر أي الص( والصلح مبعنا  ) : وقزله 
هىىىذ  سىىىلعت  : بسىىىلعة قىىىد اختلفىىىا فيرىىىا ، فيأخىىىذ صىىىاحا السىىىلعة مىىىن املقىىىر عزضىىىا عىىىن سىىىلعته ، فيقىىىزل مىىىثال 

صىلح وأصاحل  عليرا بأن أدفع ل  كذا وكذا ، فرذا صلح مبعىن البيىع ، وكلى  اشىتماله على  العىزل ، فرىز 
 .فثب  فيه اخليار بيعمبعن ال

 .فاحلدث  ورد يف البيع فيقاي عليه ما يف معنا  من عقزد املعاوضات 
 [وإجارة ] : قوله 

كىىذل  اإلوىىارل ثثبىى  فيرىىا اخليىىار ، فىىلن اسىىتأور شىىيفا ، وقلنىىا إن اإلوىىارل مىىن العقىىزد الال مىىة ، فىىلن اإلوىىارل 
شىتماهلا على  العىزل ، فىلكا ا فقىا على  أن ثسىتأور بعزل، فري بيع ، لكنه بيع منفعة ، ففيرا معىن البيىع ، ا

منه هذ  الدار ستة أشرر ، بععرل  اا ، ومهىا بعىد ي ثتفرقىا ، فىأراد أحىدمها الفسى  فلىه كلى  ، ولكىل منرمىا 
 .اخليار 

 [ والصرف والسلم ] : قوله 
  .فكذل  ثثب  فيرما اخليار ، دهنما بيع 

لىدوارات إ  رثىاات ، فلمىا دفىع لىه الرثىاات وأخىذ الىدوارات ومهىا أن ثقزل أرثد أن  صىرا يل هىذ  ا: مثاله 
 .يف ا لس فس  أحدمها الصرا فله كل  دنه يف مدل اخليار ، والصرا بيع 

 [دون سائر العقود ] : قوله 
هز أحد عل  القزل بأن العقد فيرما وائا وليس بال م و  -كالرهن واحلزالة واليمان والعركة واملساقال واملاارعة 

خيىار ا لىس  رىاواهلبة والزقف والزصية وغ  كل  من العقىزد ، فرىذ  العقىزد ا ثثبى  في - الزورني يف املذها
، وكلىى  دن هىىذ  العقىىزد إمىىا أن  كىىزن غىى  ا مىىة ، أي عقىىزد وىىائال ، والعقىىد اجلىىائا ا حيتىىا  إ  اخليىىار فرىىز 

ا  إ  خيىار ، كعقىد العىركة ، فلكىل واحىد منرمىا ل أن ريىيه ولىه أن ثفسىخه مىن غى  أن حيتىخوائا ، فللعى
 .الفس  فال حيتا  إ  خيار ، وهذا با فاا العلماء
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ما هز عقزد ا مة لكن ا عزل فيرا كىالزقف والزصىية، فرىي عقىزد ا مىة وا عىزل  -أي را  قدم  -ومنرا 
 معنا  ، وحي  كان العقد الال م به ما هز يف يلة فيرا ، ولذا فال  لة  بالبيع ، وقد نل العارع عل  البيع ف

 .ا عزل فيه فلنه ليس يف معن البيع ، وعل  هذا فسائر العقزد ليس فيرا خيار 
اا فىىاا علىى  أن خيىىار ا لىىس ا ثثبىى  يف العقىىزد غىى  الال مىىة كالعىىركة وا يف العقىىزد  ابىىن هبىى ل وحكىى  الىىز ثر

 .الال مة الع ا ثقصد منرا العزل كالنكا  
 [ب بدانهما  يعين الذيار ما لم يتفرقا عرفاولك  من المتبا] : قوله 

ملروع يف التفىرا إ  العىرا ، وكلى  دن كىل مىا فىافلكل واحد من املتباثعني اخليار ما ي ثتفرقا عرفا بأبداهنما ، 
تىا  إ  فية (ملا للم يتفرقلا وكانلا جميعلا :) قلال ي ثيع العارع له حىدا فلنىه ثروىع فيىه إ  العىرا ، فالعىارع 

 . دثد التفرا ، بأي شيء ثكزن ؟ فل  ثيع العارع لنا حدا فيه ، فالعرا ثكزن هز احلد 
فىىلكا كانىىا يف غرفىىة فخىىر  أحىىدمها منرىىا فرىىز  فىىرا يف العىىرا ، وكىىذل  إكا كىىان يف فيىىاء كىىأن ثكزنىىا يف السىىزا 

انا يف سفينة أو سيارل فكىان فالعرا ثقزل هذا  فرا ، وإكا ك لفلكا استدبر أحدمها ا خر فمع  خطزات ثس  
وإكا كىىان البيىىع مىىن خىىالل ا صىىال هىىا في ، فىىلكا  . أحىىدمها يف أعالهىىا وا خىىر يف أسىىفلرا فرىىذا  فىىرا يف العىىرا
 .وضع أحدمها مساعة اهلا ف فرذا  فرا يف العرا وهكذا 

 [وإن نفياه أو أسقطاه سقط ] : قوله 
: علىى  هىىذا البيىىع بعىىرط أا خيىىار بيىىين وبينىى  ، فقىىال ا خىىر إن نفيىىا  قبىىل العقىىد فقىىال أحىىدمها أرثىىد أن نتعاقىىد 

، وكل  دنه نض حقرما ،فلكا  راضيا عل  إسقا ه رضي ، فرذا صةيح ، وإسقا ه ثكزن بعد ثبزت العقد 
 .سقط

 [وإذا أسقطه أحدهما بقي خيار اآلخر ] : قوله 
األخللر ، فللإن خيللر أحللدهما اآلخللر  أو يذيللر أحللدهما)  : -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -ودليىىل كلىى  قىىزل النىىيب 

ودنىىه حىى  هلمىىا  ىىض مصىىلةترما ، فىىلكا أسىىقطا  أو نفيىىا  أو أسىىقطه ( فتبايعللا علللى ذلللك فقللد وجللب البيللع 
أحدمها فلنه ثسقط ، أما ا خر الذي ي ثسقط حقه فلنه ا ثسقط ، وثدل هلىذا أثيىا مىا روا  اخلمسىة إا ابىن 

البلائع والمبتلاع بالذيلار ملا للم يتفرقلا ، إال أن )  :قال  -عليه وسل   صل  اهلل -ماوة بلسناد ويد أن النيب 
أي (  وال يحل  ألحلدهما أن يفلارق صلاحبه خشلية أن يسلتقيله -أ  عقد فيه خيار  -تكون صفقة خيار 

ليس دحدمها أن ثبادر ا خر باملفارقة خعية أن ثستقيل ا خر البيع ، أي ثروع فيه حب  اخليار الذي هىز لىه ، 
فرىىذا ا جيىىز  ، وهىىز الصىىةيح يف املىىذها ، أمىىا إكا فعىىل كلىى  بغىى  نيىىة  يىىييع حقىىه يف الروىىزع عىىن البيىىع فىىال 

، وأما ما ورد عن ابن عمر (  إنما األعمال بالنيات)  : -صل  اهلل عليه وسل   -شيء يف كل  ، لقزل النيب 
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فلما  باثعنا روع  عل  : لعثمان ميا ، قال كما يف البخاري أنه باع ماا له بالزادي مبال   -رضي اهلل عنه  -
 :عقيب ح  خرو  من بيته خعية أن ثراد  البيع ، فاجلزاب عنه من وورني 

 .لعله ي ثبلغه النري : أن ثقال :  الوجه األول
 .فلنه كان اخلليفة  -رضي اهلل عنه  -أنه بادر  لطزل جملس عثمان : الوجه اللاني 

 .وكل  دن ادصل لاوم البيع  ثثب  التفرا بذل  : يله فقد قال احلنابلة فلن فارقه خعية أن ثستق
إكا اشتث  فالنا : ورا ا ثقع فيه اخليار العت  ، فلكا اشتم رول من  خر رقيقا ثعت  عليه ، أو ثقزل املعتي 
ثل كل  الكتابة ، فلز فرز حر ، فلكا اشتا  فلنه ثعت  مباشرل وا خيار ، وكل  لتعزا العارع إ  العت  ، وم

أن روال كا ا رلزكه عل  كذا وكذا من ادقساط ثدفعرا له شررثا أو سنزثا ، فليس للسيد اخليار يف مثل هىذا 
ومثىىل كلىى  إكا  : العقىىد ، وإن كىىان مبعىىن البيىىع ، وكلىى  للعلىىة السىىابقة ، وهىىي  عىىزا العىىارع إ  العتىى  ، قىىالزا 

ل من بىائع أن ثبيىع لىه ، ومىن معىتي أن ثعىتي لىه ، فرنىا ا خيىار ، كان متزيل  ريف العقد واحد ، كرول وك
 .إك ا ركن إثبات اخليار لتعذر التفرا يف العخل الزاحد 

بىل ثثبى  اخليىار ، وثكىزن اخليىار مىا دام يف ا لىس الىذي أوقىع فيىه العقىد، : وقال بعض أهىل العلى  مىن احلنابلىة 
ا حي  كىان  رفىا العقىد شخصىني ، لىفال لىر  السىلعة مىن صىاحبرا والذي ثارر هز القزل ادول ، وان هذا إب

 .إا بعد الرضا التام ، وحي  كان واحدا فلن هذا ا حيتا  إليه
 . بأن رزت العاقد يف جملس اخليار؟وهل ثزرث اخليار 

ذها ، ثىىىزرث ، دن املىىىزت أعاىىى  فرقىىىة ، وهىىىذا هىىىز املعىىىرزر مىىىن املىىىالقزل ادول أنىىىه اقىىىزان يف املىىىذها، فيىىىه
وكل  دن اخليار ح  لىه فيىزرث كسىائر احلقىزا ، والقىزل ادول أظرىر دن ادصىل لىاوم نه ثزرث،والقزل الثا  أ

 .البيع واملزت أعا  فرقة 
 [وإذا مضت مدته لزل البيع ] : قوله 

ن تبايعلا وللم فلإن تفرقلا بعلد أ)  : -صىل  اهلل عليىه وسىل   -أي إكا  فرقا يف مد ه لام البيىع ، وهلىذا قىال النىيب 
أي مد ىه الىع  قىدم  ( وإكا ميى  مد ىه ) : ، فمىراد املؤلىف بقزلىه ( يترك أحلدهما البيلع فقلد وجلب البيلع 

 .أهنا معتال حبسا العرا ، وهز التفرا العريف بادبدان 
 [ويلة طأن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو : اللاني ] : قوله 

 .ر ، وهز خيار العرط هذا هز النزع الثا  من أنزاع اخليا
والفىىارا بىىني خيىىار ا لىىس وبىىني خيىىار العىىرط أن خيىىار ا لىىس مىىن وضىىع العىىارع ، وأمىىا خيىىار العىىرط فرىىز مىىن 

 .وضع املتعاقدثن ، فخيار العرط خيار وضعي ، وأما خيار ا لس فرز خيار شرعي 
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، وثىدل عليىىه ( عللى شلروطهم المسلللمون )  : -صىل  اهلل عليىه وسىل   -وخيىار العىرط ثىدل عليىه قىزل النىىيب 
 . أوفوا بالعقود  : قزل اهلل  عا  

ظاهر  أهنما لز اشت ا  قبل العقد فليس مبعتا ، وأنه ثعتط أن ثكزن يف صلا العقد  ( أن ثعت ا  ) : وقزله 
  : -صل  اهلل عليه وسل  يف شروط البيع لقزله ، والراوح يف هذ  املسألة نا  املسألة السابقة ،

واختىىار  ، وهىىذا عىىام يف العىىروط كلرىىا ، سىىزاء كانىى  يف صىىلا العقىىد أم قبلىىه ،( المسلللمون علللى شللروطهم ) 
 .رمحه اهلل شيخنا العي  نمد

وكما أن خيار العرط ثصح يف صلا العقد ، فيصح أثناء مدل اخليىار ، سىزاء كىان اخليىار خيىار شىرط أو خيىار 
قبلى  ، فقبىل أن  ىت  املىدل : ثكزن يل اخليىار ثالثىة أثىام ، فقىال بعت  هذ  السلعة عل  أن : جملس ، فلكا قال 

دن البيىع ي جيىا بعىد ، ومثىل هىذا يف خيىار ا لىس ، بىأن صىح كلى  شىررا ،  يل  أرثىد أن ثكىزن اخليىار: قال 
 .اشتط اخليار ملدل شرر ، وكانزا ي ثعت زا كل  يف العقد ، فلن كل  وائا : قال قبل أن ثتفرقا 

ولىىىز كانىىى  شىىررا أو شىىىررثن أو سىىىنة أو سىىىنتني ، فىىىلن كلىىى  ثصىىىح ، فلىىىز ( مىىىدل معلزمىىىة ولىىىز  زثلىىىة )  :وقزلىىه 
:)  -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -لقىىزل النىىيب : اشىىتم مىىن  خىىر بيتىىا ، وقىىال يل اخليىىار سىىنة ، فىىذل  وىىائا ، قىىالزا 

دن ادصىل إميىاء : قىالزا ا ثصح إا ثالثىة أثىام ، : ، وقال ادحناا والعافعية (  المسلمون على شروطهم
صىل  اهلل عليىه  -البيع ، وي ثثب  لنىا خيىار يف العىرع أكثىر مىن ثالثىة أثىام ، كمىا يف خيىار التصىرثة ، فىلن النىيب 

وكىذل  أثبتىه للمستسىل كمىا يف سىنن الىدارقطين والبيرقىي (  فلله الذيلار ثالثلة أيلال:) قال يف املصرال  -وسل  
ادصىل : فرىذا أقصى  حىد ملىدل اخليىار يف العىرع فىال ناثىد عليىه ، وقىال املالكيىة : لزا أن له اخليار ثالثة أثام ، قىا

أنه ليس له اخليار إا ثالثة أثام ، إا أن حيتا  إ  هىذا كىأن  كىزن السىلعة مىن السىلع الىع ا ثكفىي فيرىا ثالثىة 
اخليىار أكثىر مىن ثالثىة أثىام  أن ثعىتطفلىه يف السىلعة ، ثىؤخر ناىر  أثام ، أو ثكىزن عنىد  سىفر أو حنىز كلى  رىا 

صىل  اهلل عليىه وسىل   -حبسا املدل الع حيتا  إليرا، وأظرر املذاها فيما ثارر مذها احلنابلة ، لعمزم قزله 
، وأما خيار التصىرثة وأنىه أقصى  خيىار ثبى  يف العىرع ففىرا بىني مىا وضىعه ( المسلمون على شروطهم )  : -

خيىىار العىىرط مىىن وضىىع املتعاقىىدثن ، فمىىا دام أهنمىىا قىىد  راضىىزا علىى  مىىدل العىىارع ، ومىىا وضىىعه املتعاقىىدان ، فىىلن 
املىذها  خليىروات وهىزبق  عادل  بعد املدل املىذكزرل كاوظاهر  و لز كان املبيع را ا ث معلزمة ، فلن كل  وائا

ع إمىا أن  فسى  البيى: ، وثتزوه كما قال شىي  اإلسىالم وصىاحا اإلنصىاا أنىه ا ثصىح وعلى  كلى  فيقىال لىه 
 .وإما أن ثلام البيع وا خيار 

ثدل عل  أهنا لز كان  جمرزلة فلن اخليار ا ثصح ، وعليه فيكزن له اخليار فزرا ، فلن شاء ( معلزمة ) : وقزله 
بعتى  على  أن ثكىزن يل اخليىار مىدل مىن : فس  وإا أمي  ، وهذا هز املعرزر من مذها احلنابلة ، فلز قال 
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وحنز كل  فلنه ا ثصح ، ومثله لز كان عل  التأبيد ، كأن ثقزل يل اخليار أبدا ، ملىا الامن أو ح  ثأيت فالن ، 
هلما من الامن مىدل  كفىي للخيىار ، وجتربىة املبيىع يف العىادل ،  دحيد: يف كل  من اجلرالة والغرر ، وقال املالكية 

إ  أخىىىرم ، وقىىىال شىىىي   فييىىىع هلمىىىا القاضىىىي مىىىدل  كفىىىي لتجربىىىة املبيىىىع وللمعىىىاورل ، وهىىىذا ربتلىىىف مىىىن سىىىلعة
وقىزل ثثب  هلمىا اخليىار ثالثىة أثىام دنىه هىز اخليىار الىذي ثبى  عىن العىارع كمىا يف حىدث  التصىرثة ، : اإلسالم 
 . ادقزال صحهز أاملالكية 

 [وابتداؤهما من العقد ] : قوله 
 .فلكا قال كل منرما يل اخليار ثالثة أثام ، فلن هذ  املدل  بتديء من العقد  

 
 [وإذا مضت مدته أو قطعاه بط  ] :  قوله

، بىني املتعاقىدثن فيرىاز  مىع ااخىتالا جتإكا مي  مدل اخليار فلنه ثبطل وثثب  البيع ، و دثد املدل يف اخليار 
فيجز  أن ثعتط البائع له ثالثة أثام ، وثعتط املعتي له ععرل أثام ، دن كل  حى  هلمىا ، فىلكا ميى  مىدل 

 .ن اخليار ثبطل وثثب  البيع أحدمها أو مدمما فل
، بطىل بىه اخليىار ، وثثبى  معىه البيىعبأن قال كل منرما ليس بيننا خيار ، فرىذا وىائا ، وث( أو قطعا  ) : وقزله 

دن هىىذا حىى  هلمىىا ، فىىلكا قطعىىا  فقىىد أسىىقطا حقرمىىا برضىىامها ، وجيىىز  أن ثسىىقط أحىىدمها حقىىه يف اخليىىار دون 
 .ا خر

 [الصلح بمعناه ويلبت في البيع و ] : قوله 
فخيار العرط ثثب  يف البيع كخيار ا لس ، واملسلمزن عل  شرو ر  ، وثثب  يف الصلح مبعنا  ، وهز الصلح 
بعزل ، وظاهر كالم املؤلف أنه ا ثثب  يف مثل الصرا والسل  وغ مهىا مىن العقىزد الال مىة كات العىزل الىع 

بلة ثبزت خيار العرط فيما ثثب  فيه خيىار ا لىس وهىذا هىز  قدم ثبزت خيار ا لس فيرا ، واختار بعض احلنا
)  : -صىل  اهلل عليىه وسىل   -اختيار شي  اإلسالم والعي  عبد الرمحن بن سعدي وهز الىراوح ، لعمىزم قزلىه 

 ( . المسلمون على شروطهم
 هل .ا" ويلبت خيار الشرط في ك  العقود ولو طالت المدة "  :قال شيخ اإلسالل 

 إن الصرا ثعتط فيه التقابض ، فيكف ثثب  فيه اخليار ؟ :فلن قيل 
 وثبقىى  بيىىد  علىى  حسىىا مىىاا إشىىكال يف ثبىىزت اخليىىار مىىع التقىىابض ، فكىىل منرمىىا ثقىىبض مالىىه ، : فىىاجلزاب 
 .، ومع كل  فاخليار ثاب  وليس هذا من الربا يف شيءاشت ا  
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 [واإلجارة في الذمة أو على مدة ال تلي العقد ] : قوله 
ب  خيار العرط يف اإلوارل يف الذمة مطلقا ، واإلوارل يف الذمة هىي اإلوىارل على  بنىاء حىائط أو على  عمىل ثث

مبارعة أو خيا ة ثزب أو حنز كل  ، فيثب  اخليار دن املسلمني عل  شرو ر  ، وليس فيه ا ىذور الىذي ككىر 
 .احلنابلة يف مثل الصرا والسل  

 [قد أو على مدة ال تلي الع ]: وقوله 
 :فاخليار يف اإلوارل عل  مدل معينة فيه  فصيل 

 ور ى  بيىع ملىدل : فلن كان  عل  مدل ا  لي العقد فاخليار صةيح ، كأن ثكزنا يف اخلامس مىن نىرم فيقىزل 
سنة ، وابتداؤها من أول شرر صفر ، عل  أن ثكىزن يل اخليىار ملىدل ععىرثن ثزمىا ، فرنىا اخليىار واقىع يف مىدل ا 

 .، دن العقد ا ثثب  إا يف أول صفر ، واخليار ثكزن قبله فيكزن صةيةا   لي العقد
 ور ى  بيىع : أما إن كان  عل  مدل  لي العقد فلن كل  ا ثصح ، كأن ثكزنا يف اخلامس من نىرم ، فيقىزل 
ر يف مىدل  لىي ملدل سنة عل  أن ثكزن ابتىداء املىدل مىن ا ن ، ويل اخليىار ثالثىة أثىام ، فرىذا ا ثصىح، دن اخليىا

، وهىذا هىز  هلىذ  املنفعىة كلى   فزثى ويف دنه حينفذ ثنتفع اىذ  العىني املسىتأورل يف مىدل اخليىار : العقد ، قالزا 
املعرزر يف املذها ، وقال القاضي من احلنابلىة وهىز اختيىار شىي  اإلسىالم أن هىذا وىائا ، وأن هىذ  املىدل الىع 

 .ثل  انتفع اا املستأور  سا عليه بأورل امل
 [وإن شرطاه ألحدهما دون صاحبه صح ] : قوله 

أنىىا ا خيىىار يل ، فرىىذا وىىائا ، : يل اخليىىار ثالثىىة أثىىام ، وأمىىا أنىى  فىىال خيىىار لىى  ، أو قىىال : فىىلكا قىىال أحىىدمها 
 .دنه ح  لكل منرما ، فمن أثبته فلنفسه ، ومن نفا  فعليرا ، فال ثعتط أن ثكزن اخليار ثابتا  هلما مجيعا

 [وإلى الغد أو اللي  يسقط ب وله ] : قوله 
: أبيع  هذ  السلعة ول  اخليار إ  الغد أو إ  الليل ، فلن اخليار ثسقط بأول واء منىه ، فىلكا قىال : إكا قال 

إ  الليىىل فلنىىه ثسىىقط بىىأكان املغىىرب ، وهىىذا هىىز املعىىرزر يف : إ  الغىىد ، فلنىىه ثسىىقط بىىأكان الفجىىر ، وإكا قىىال 
مام أمحد وهز مذها أا حنيفىة أن الغىد كلىه ثىدخل وأن الليىل كلىه ثىدخل ، أمىا أهىل القىزل املذها ، وعن اإل

إ  الغىىىد فلنىىىه ثنترىىىي وثكىىىزن كلىىى  بأولىىىه ، وقىىىال : انترىىىاء الغاثىىىة ، فىىىلكا قىىىال ( إ  ) إن لفاىىىة : ادول فقىىىالزا 
 اف  ، والراوح أنأي مع املر  وأيديكم إلى المرافق  : كما قال  عا  ( مع ) ادحناا هي مبعن 

بعتى  هىذ  ادرل مىن : فري انتراء الغاثة ، فلن احلد ثباثن ا دود ، وأنى  إكا قلى  ( ح  ) مبعن ( إ  )  
هذا إ   ل  العجرل ، فلن العجرل ا  دخل دن احلد غ  ا دود ، وأما إكا كان احلد مىن وىنس ا ىدود فلنىه 

، فلن املرف  من اليد ، ولذا من حي  اللغة ما كها إليه  المرافق  وأيديكم إلى :    ثدخل ، كقزله  عا 
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احلنابلة أقىزم، والصىةيح يف هىذ  املسىألة عىدم الروىزع إ  اللغىة ، ولكىن املروىع هىز العىرا ، فمىا  عىارا عليىه 
الباعىة يف  الناي فرز املعتا ، وكل  دنه عندما ثتلفن بتل  اللفاة إبا ثرثد ما هز معروا عنىد النىاي ، فمىثال

كلىه ل  اخليار إ  الغد ، فليس مراده  بالغد أكان الفجر ، وإبا: ادسزاا إكا قالزا  ، فىالراوح  مىراده  يف غىد ٍ
 .أن العال يف كل  

 [ولمن له الذيار الفسخ ولو مع  يبة اآلخر وسذطه ] : قوله 
أن ثلتقيا ليخا  بالفس  ، دنه ح  له لكل من له اخليار الفس  ولز كان ا خر غائبا أو ساخطا ، فال ثعتط 

 .فله الفس  م  شاء ، وكذل  إن كان ا خر ساخطا 
، مىزال النىاي بالبا ىلوهىذا ا شى  أنىه كرثعىة إ  أكىل أ ، السىلعة أو وظاهر  أن الفس  ثثب  ولز ي ثرد الىثمن

اإلسىالم وصىزبه يف اإلنصىاا فقد جيةد ، وقد ثىأذ دفىع هىذا املىال ، ولىذا فعىن اإلمىام أمحىد وهىز اختيىار شىي  
أن الفس  ثثب  بىرد الىثمن ، وكلى  سىدا للذرثعىة ، وعلى  هىذا ففىي املثىال السىاب  ا ثثبى  الفسى  إا بىأن ثىرد 
 .املعتي السلعة إ  البائع ، وثرد البائع الثمن للمعتي ، لفال ثكزن هذا كرثعة إ  أكل أمزال الناي بالبا ل 

 [ن للمشتر  والملك مدة الذياري] : قوله 
يف احلىىدث  الىىذي روا   -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -فامللىى  مىىدل خيىىار العىىرط وخيىىار ا لىىس للمعىىتي ، لقزلىىه 

فىدل على  أن املبتىاع إكا اشىتط (  من باع عبدا وله مال فماله للذ  باعه إال أن يشلترطه المبتلاع)  :السبعة 
عل  أن البيع الثاب  فيه اخليار ثثب  فيىه ملى  كىل واحىد  املال الذي بيد العبد فرز له ، والالم للتملي  ، فدل

، لىىى  للىىىثمن وإن كىىىان ا خىىىر لىىىه الفسىىى منرمىىىا ملىىىا يف ثىىىد ا خىىىر ، وإن كىىىان الفسىىى  ثابتىىىا لدخىىىر ، فالبىىىائع ما
 :واملعتي مال  للسلعة وإن كان البائع له الفس  ، للةدث  املتقدم ، وثت ا عل  هذ  املسألة 

 [المنفص  وكسبه وله نماؤه ] : قوله 
، شىتم شىجرا ، وكىان اخليىار مىدل سىنةا: فلكا با املبيع باء منفصال فرز هلذا املال  الذي هز    ثد  ، مىثال 

فىىأمثر العىىجر ، فىىلن الثمىىر للمعىىتي ، مىىا دام اخليىىار ثابتىىا ، وكىىذل  الكسىىا ، فلىىز اشىىتم عبىىدا ، فىىلن كسىىبه 
أمحىد وأهىىل روا  ( الذلرا  بالضللمان )   : -اهلل عليىىه وسىل   صىل  -ثكىزن لىه مىىدل اخليىار ، ودليىل كلىى  قزلىه 

 .السنن وغ   واحلدث  صةيح
 .أي ما ربر  من العيء من مثر أو كسا وحنز  : فاخلرا  

 .أي ملن كان اليمان عليه : باليمان 
املنفصىىل  لىىه حىى  الفسىى  ، وعلىى  هىىذا فالنمىىاء لبىىائع، وإن كىىان اعلىى  املعىىتي السىىلعة  يفواليىىمان مىىدل اخليىىار 

 . يف السلعة للمعتي ويف الثمن للبائعوالكسا ثكزن 
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وأمىىىا بىىىاؤ  املتصىىىل فلىىى  ثىىىذكر  املؤلىىىف ، وهىىىز للبىىىائع ، وهىىىذا هىىىز املعىىىرزر ، وهىىىز مىىىذها مجىىىاه  أهىىىل العلىىى  ، 
روىىل اشىىتم شىىال فبقيىى  عنىىد  ملىىدل شىىرر أو شىىررثن وكىىان اخليىىار فيرىىا مىىدل سىىنة ، : وحكىىي إمجاعىىا ، فمىىثال 

مىىاا  ل ، فرىىذا السىىمن لىىيس للمعىىتي ، وهىىز وإن كىىان يف ملكىىه لكنىىه بىىاء متصىىل ، وثثبىى   بعىىا  فسىىمن  العىىا
 -ثثب  استقالا ، واختار شي  اإلسالم أن النماء املتصل للمعتي أثيا وهذا القزل هىز الىراوح ، لعىزم قزلىه 

لعىىال ملىا كانىى  كام املبيىع ،  ثقىز  ج   وعليىىه، ودنىىه بىا يف ملكىه ،(  الذلرا  بالضلمان)  : -صىل  اهلل عليىه وسىىل  
م ملا كان  مسينة عند الفس  ، وثدفع الفرا للمعتي ، فلكا كانى  وهىي هاثلىة  سىاوي قز  هاثلة وق  البيع ، و   

 .يدفع البائع للمعتي مائتني فمسينة  ساوي مخسمائة ،  وهي وكان ثالمثائة ،
دن اخليىار مىانع مىن  ر ىا  ثىار العقىد عليىه ، وعليىه : زا املل  مدل اخليىار للبىائع ، قىال: قال ادحناا واملالكية 

 .فالنماء مدل اخليار للمال  ، والراوح ما  قدم دن العقد صةيح فتت ا  ثار  عليه واخليار إبا رنع لاوم البيع 
 [ويحرل وال يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين ] : قوله 

، فمىن أخىذ السىلعة فلىيس لىه أن ثتصىرا فيرىا ، مبعىن أن لىيس لىه أن فال ثصىح دحىدمها أن ثتصىرا يف املبيىع 
دن حى  ا خىر دن يف كل   فزثتا  حل  صاحا اخليار ثبيعرا وا أن ثربرا وا أن ثتاع اا ، فكل هذا نرم ، 

يف الفسىى  ثسىىقط مبثىىل هىىذا التصىىرا ، وا جيىىز  إسىىقاط حقىىه يف الفسىى  ، وعىىن اإلمىىام أمحىىد أن البيىىع ثصىىح ، 
لكنىىىه ثكىىىزن مزقزفىىىا علىىى  إوىىىا ل ا خىىىر ، وهىىىذا هىىىز الىىىراوح كمىىىا  قىىىدم يف  صىىىرا الفيىىىزيل ، وهىىىذا أويل مىىىن و 

 . صرا الفيزيل 
: دن عزضىىه الىىذي ثكىىزن يف الذمىىة ي ثثبىى  عليىىه العقىىد ، فىىالعزل املعىىني كقزلىىىه ( وعزضىىه املعىىني ) : وقزلىىه 

بعتى  هىذا : تصىرا فيىه وا جيىز  ، لكىن لىز قىال بعت  هذ  الدار اذا العيء ، فرذا العيء املعني ا ثصىح ال
العىىيء بععىىرل  اا ، فلىىه أن ثتصىىرا فيرىىا دن الععىىرل  اا غىى  معينىىة ، فالزاوىىا عليىىه مىى  ثبىى  البيىىع أن 

 .ثعطيه ععرل  اا ، وعل  ما  قدم ثصح التصرا ح  لز كان معينا وثكزن مزقزفا 
 [بغير إذن اآلخر ] : قوله 

: ر ، وكىان بينرمىا اخليىار، وقىال لىهروىل اشىتم سىلعة مىن  خى:ال إشىكال يف وىزا   ، مثالىه أما إكا أكن ا خر ف
 .أرثد أن أبيعرا أو أهبرا ، فزاف  الطرا الثا  ، فلن له كل  ، وا إشكال يف وزا  هذا 

 [بغير تجربة المبيع ] : قوله 
ااثد عليرا مااثدل ليعرا مثنرا ، كىذل  أما إكا  صرا  صرفا للتجربة فذل  جيز ، كأن ثذها اا إ  السزا في

لز ركا الدابىة ليعىرا سى ها ، فرىذا وىائا دن مثىل هىذ  التصىرفات هىي املقصىزدل مىن اخليىار ، دن اخليىار إبىا 
 .وضع ملثل هذا 
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 [إال عتق المشتر  ] : قوله 
فلنه ثعتى  : تقه املعتي ، قالزا رول اشتم عبدا ، وقال للبائع يل اخليار ثالثة أثام ، ويف اليزم ادول أع: مثاله 

العبىىىد ، وكلىىى  لتعىىىزا العىىىارع إ  العتىىى  ، وهىىىذا هىىىز القىىىزل ادول يف هىىىذ  املسىىىألة، وهىىىز مىىىذها اجلمرىىىزر ، 
والقىىىزل الثىىىا  وهىىىز رواثىىىة عىىىن اإلمىىىام أمحىىىد أن اخليىىىار ا ثسىىىقط وإن كىىىان العتىىى  ثسىىىري وثصىىىح لكىىىن اخليىىىار ا 

ي أعتى  فيىه وثعطى  البىائع حقىه ، فىال ثىؤدي  صىرا املعىتي إ  فسى  ثسقط، وحينفذ ثقزم العبىد يف اليىزم الىذ
العقد ، بل للبائع اخليار ، فلن شاء أن ثرض  مبثل هذا البيع ، وإن شاء ي ثىرل ، وهىز إن ي ثىرل فىلن العبىد 
ثصح عتقه لكن ثنار يف اليزم الذي أعت  فيه ك  ثساوي ، واختىار العىي  السىعدي أن العتى  ا ثصىح ، وهىذا 

مزقزفىىا  -وإن ي ثكىىن هىىذا مىىن كىىالم العىىي  السىىعدي  -هىىز الىىرأي الىىراوح يف هىىذ  املسىىألة ، وأنىىه ثكىىزن أثيىىا 
عل  اإلوا ل، وعلى  هىذا فادصىل أنىه ا ثصىح وا جيىز  ، وكلى  دن العىارع وإن كىان متعىزفا إ  العتى  لكنىه 

ا ا جيىىز  ، العتىى  بطرثىى  غىى  متعىىزا إليىىه بىىأن ثكىىزن بطرثىى  شىىرعي ، وأمىىا أن ثكىىزن بغىى   رثىى  شىىرعي فرىىذ
شىىرعي ثفىىزت حقىىزا ا خىىرثن ، وكزننىىا نقزمىىه ثىىزم البيىىع هىىذا فيىىه ناىىر ، فقىىد ثكىىزن وضىىع اخليىىار لنفسىىه لكزنىىه 
مىىتددا يف بيىىع هىىذا العبىىد وهىىز ثرغىىا فيىىه ، فىىالراوح أن العتىى  ا ثثبىى  وإن كىىان العىىارع متعىىزفا إليىىه ، وثكىىزن 

 .العت  مزقزفا عل  إوا ل البائع 
 [وتصرف المشتر  فسخ لذياره ] : ه قول

رول اشتم بيتا وقال يل اخليار ثالثىة أثىام ، أمىا البىائع فىال خيىار لىه ، مث : هذا إكا كان اخليار له وحد  ، مثاله 
يف اليزم ادول باع البي  ، فةينفىذ ثكىزن  صىرفه فيىه ببيىع أو هبىة إسىقاط حلى  نفسىه يف اخليىار ، وهىذا ظىاهر ، 

 .عل  رضا  ، وهز أظرر من جمرد اللفن دن  صرفه دليل 
قال رول أبيع  هذ  الدار ويل اخليار ثالثة أثام ، ول  اخليار أثيا : مثال  ، صرا البائع ثدل عل  الفس   و

 .، فاخليار هلما مجيعا مدل ثالثة أثام ، مث بعد ثزم أ   البائع نفسه فباع بيته، فرذا البيع ثصح ، دنه له الفس 
 .املزف  يف املغين وروةه ابن عقيل وهز إحدم الرواثتني عن أمحد وأحد الزورني يف املذها هذا ما قرر 
 [ومن مات منهما بط  خياره ] : قوله 

دن اخليىار أمىر نفسىي ربىتل بالعىخل نفسىه ، ا ثعتىال عنىه بغى   ، : هذا هز املعرزر مىن املىذها ، قىالزا 
رثىىة ، وهىىذا هىىز الىىراوح ، وكلىى  دن اخليىىار حىى  مىىايل فيىىدخل يف وقىىال العىىافعية واملالكيىىة بىىل ثثبىى  اخليىىار للز 
 .اإلرث ، فالعخل ثرث كل ما هز للمزروث 
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 [إذا  بن في المبيع  بنا يذر  عن العادة : اللالث ] : قوله 
هىىذا هىىز النىىزع الثالىى  مىىن أنىىزاع اخليىىار وهىىز خيىىار الغىىا ، فىىلكا غىىا أو خىىدع غبنىىا ربىىر  عىىن العىىادل أي غبنىىا 

خيار ، دنه أمر ثقع يف العادل ، فليس فيه اخليار إا أن ثعت ه عل   املعتادالغا  يف له اخليار ، فليسفاحعا ف
 -فقللال للله النبللي حيىى  ككىىر روىىل لىىه أن ربىىدع يف البيىىزع  -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -الصىىةيح كمىىا يف قزلىىه 
البللة : بايعللت فقلل   إذا:)  -صلللى اهلل عليلله وسلللم  ل خىىداع سىىزاء أكىىان خىىداعا رىىا وهىىذا عىىام يف كىى (ال خ 

ا خالبىة أو ا خىداع فىلن اخلىداع اليسى  ثثبى  فيىه اخليىار ، : جيةف به أو راا جيةف به ، فلكا شىرط فقىال 
 (  شروطهم لمسلمون علىا)  : -صل  اهلل عليه وسل   -لقزله 

أر  لىه ، ولىه أن ثىرد ، وإن  وا رسى فلكا غا غبنا ربر  عن العادل فلن البيع ثصح مىع خيىار الغىا ، فلىه أن 
ي ثذكر ادر  كما يف  لقي اجللا ، وهز من  -صل  اهلل عليه وسل   -اختار اإلمساك فال أر  له دن النيب 

صىىىل  اهلل عليىىىه  -خيىىار الغىىىا ، ولىىذا نىىىل فقرىىاء احلنابلىىىة وغىىى ه  علىى  أنىىىه ا أر  يف خيىىار الغىىىا دن النىىيب 
 .ي ثذكر  يف  لقي اجللا  -وسل  

 [بزيادة الناجش ] : قوله 
 :فالغا له ثالث صزر عند احلنابلة يف املعرزر من املذها 

 . لقي اجللا ، فلنه ثثب  فيرا خيار الغا : الصزرل ادو  
أن ثاثد يف السلعة من ا ثرثد شراءها ليغر املعتي ، والنجم نىرم : م  ثادل الناوم ، والنج  : الصزرل الثانية 

  (نهى عن النجش :)  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النبي  ، ففي الصةيةني
وقال مجرزر العلماء إن البيع املسبزا بنجم بيع صةيح ، وقىال الااهرثىة وهىز رواثىة عىن اإلمىام أمحىد أن البيىع 

هنىى  عنىىه ، والنرىىي ثقتيىىي الفسىىاد ، والصىىةيح مىىا كهىىا  -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -دن النىىيب : با ىىل ، قىىالزا 
رزر وأن البيع صةيح دن النري ا ثعزد إ  كات املنرىي عنىه ، بىل إ  أمىر خىار  عنىه ، وهىز الىنجم إليه اجلم

أي املااثدل ا رمة ، ودن اليرر الزاقع عل  املغبزن ثدرأ باخليار ، فيقال له ل  اخليار إن شف  أمسك  ، وإن 
اكب ، فلن هىذا مىن الىنجم ، وهنىا وإن قد اشتثترا بكذا وهز ك: شف  رددت ، ومثل كل  ما لز قال البائع 

كىان الاائىد هىىز البىائع ، فىىال فىرا بىىني أن ثكىزن الاائىد هىىز البىائع أو غىى   ، دن املقصىزد أن السىىلعة قىد أعطيىى  
 .غ  سعرها املفتل هلا ففي هذا غرر عل  املعتي 

 [والمسترس  ] : قوله 
 .وهذ  هي الصزرل الثالثة من صزر الغا عند احلنابلة 
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هز اجلاهل بالقيمة ، الذي ا حيسن املماكسة أي املكاسرل ، فرز الذي ثطمفن وا ثستزحم من : املستسل و 
 .هذا البيع جلرله بالقيمة ، وهز ا حيسن املماكسة ، ومثله البائع اجلاهل بقيمة املبيع 

إكا باثعىىى  فقىىىل ا ) :قىىىال للروىىىل الىىىذي كىىىان ربىىىدع يف البيىىىزع  -صىىىل  اهلل عليىىىه وسىىىل   -وقىىىد  قىىىدم أن النىىىيب 
 .فرذا املستسل ثثب  له خيار الغا ( خالبة 

وظىىاهر كىىالم املؤلىىف وهىىز املعىىرزر مىىن املىىذها أن خيىىار الغىىا ا ثثبىى  إا يف هىىذ  الصىىزر الىىثالث املتقدمىىة ، 
وقىىال العىىي  عبىىد الىىرمحن السىىعدي وهىىز قىىزل يف املىىذها إنىىه ثثبىى  يف كىىل غىىا ، فىىأي بيىىع ثثبىى  فيىىه غىىا فىىلن 

ار ثثب  فيه ، وعليىه فلىز اشىتم شىخل حيسىن املماكسىة بسىعر ، وغلىا على  ظنىه أمانىة البىائع ووثى  بىه ، اخلي
وكان عليه غا فلن اخليار ثثب  له إكا  بني له أنه قد غا ، وعلل كل  القزل بان املتعاقىدثن ثىدخالن يف البيىع 

وةىاا فيىه ، وعليىه فىلكا كىان هنىاك  ثىادل عل  أن ثتعزل كل واحد منرا بقيمة املثل ، أو باثادل أو نقل ا إ
يف اليىمن، رط فاحعة وإن ي ثكن من الصزر الثالثىة املتقدمىة فىلن البيىع ربىر  إ  معاوضىة خاروىة عمىا هىز شى

فلن كال منرما كأنه ثعتط عل  صاحبه ادمانة وأن ثبيعه بثمن املثل ، ودنه كما  قدم فلن العىخل وإن كىان 
لىىى  أمىىىر  ، وقىىىد ثغىىىر  البىىىائع ، ولىىىذا فىىىالراوح هىىىز مىىىا اختىىىار  العىىىي  عبىىىد الىىىرمحن حيسىىىن املماكسىىىة فقىىىد ثغلىىىا ع

 .السعدي وهز قزل يف املذها ، دن العارع ا ثفرا بني املتماثالت ، بل جيمع بينرا حبك  واحد 
 : مس لة

 هى.أ" حيرم  غرثر املعتي ، بأن ثسزمه كث ا ليبذل قرثبا منه "  :قال شي  اإلسالم 
 [خيار التدليس : الرابع  ]: قوله 

ىىة ، وهىىي الالمىىة ، واملىىراد اىىا اصىىطالحا  أن ثارىىر املبيىىع علىى  صىىزرل أفيىىل منىىه يف : التىىدليس مىىأخزك مىىن الد ل سو
 .الزاقع ، والتدليس نرم فلنه خداع واخلداع نرم 

 [كتسويد شعر الجارية أو تجعيده ] : قوله 
دنىه إكا وعىد : يد  أي جيعله جمعىدا وهىز ضىد املستسىل ، قىالزا  سزثد شعر اجلارثة بعد أن أصبح أبييا ، وجتع

 .شعر اجلارثة فلنه ثدل عل  القزل ، فكأنه ثدل عل  شباب وقزل اجلارثة ، وهذا  دليس 
 [وجمع ما  الرحى وإرساله عند عرضها ] :قوله 

عىىدل فيتةىرك الرحى  بعىىدل ، الرحى  معروفىة ، فيجمىع املىىاء مث ثرسىله عنىد العىرل علىى  املعىتثن ، فينىدفع املىاء ب
 .وحينفذ ثكزن يف هذا  دليس ، دن هذ  ليس  سرعترا احلقيقية ، وهذا نرم 

ومثل كل  التصىرثة ، والتصىرثة أن حيىبس اللىا يف اليىرع عنىد بيىع العىال وحنزهىا إظرىارا لكثىرل لبنرىا ، واحلىدث  
يس ، فقىد ثبى  يف الصىةيةني أن النىيب فيه هز ادصل يف النري عن التدليس وهز ادصل يف ثبزت خيىار التىدل
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مىىن اشىىتم شىىال مصىىرال فرىىز مىى  الناىىرثن إنعىىاء أمسىىكرا وإن شىىاء ردهىىا :) قىىال  -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -
أرشىا ،  -صىل  اهلل عليىه وسىل   -وي ثذكر النىيب ( فرز باخليار ثالثة أثام :) وصاعا من  ر ويف صةيح مسل  

التىدليس ، وأن مىىن ثبى  عليىه التىدليس فرىىز باخليىار إن شىاء أمسىى  وا  فىدل على  عىدم ثبىىزت ادر  يف خيىار
 .أر  ، وإن شاء رد 

فرز مقابل هلذا اللا الذي شربه ، وهىز الىذي كىان  -صل  اهلل عليه وسل   -وأما صاع التمر الذي ككر  النيب 
ليس عليىه أن ثىرد صىاعا مىن  ىر، يف هذ  العال عند بيعرا ، ولذا فلكا رد العال عل  حاهلا من غ  ما  غ  فلنه 

 وإبا ثرد معرا صاعا من  ر إكا استعمله
، وهىز الصىةيح يف املىذها ، وقىال بعىض احلنابلىة مىن حىني  ثالثة أثام وله اخليار م  عل  التصرثة: قال املزف  

 .أبعد عن اخلصزمة دنه وهز أظرر ،   ثالثة أثامالبيع ،
 [ما ينقص قيمة المبيع  وهو: خيار العيب : الذامس ] : قوله 

كىأن ثبيىع عبىدا على  أنىه كامىل ادعيىاء فيثبى  أنىه أقطىع اليىدثن ، فرىذا عيىا ثىنقل الىثمن ، فيثبى  بىه خيىىار 
المسلم أخ المسلم وال يح  لمسلم باع من أخيه بيعا :)  -صل  اهلل عليه وسل   -العيا ، وقد قال النيب 
 .ل قيمة املبيع عادل ، وعليه فاليس  عادل ا خيار فيه واليابط فيه ما ثنق ،( فيه عيب إال بينه له 

 :مث ضرب أمثلة لذل  فقال 
 [فإذا كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش] : قوله 

 .هذ  كلرا عيزب يف املبيع من باب التمثيل 
 [ه فإذا علم المشتر  العيب بعد أمسكه ب رش] : قوله 
 .احتا  را لز عل  قبل العقد ، دنه ثكزن حينفذ قد دخل عل  بص ل ، فل  ثكن له اخليار ( بعد ) : قزله 

 [وهو قسط ما بين الصحة والعيب أو رده وأخذ اللمن ] : قوله 
الىثمن فلكا عل  املعتي بالعيا بعد العقد فله اخليار ، وعل  هذا فله أن رس  وثأخذ ادر  ، أو ثىرد وثأخىذ 

 .، وادر  هز قسط ما بني الصةة والعيا 
أنى  باخليىار : باع عبدا عل  أنه كامل ادعيىاء مبائىة وععىرثن ، مث  العبىد أنىه أقطىع ، فنقىزل للمعىتي : مثاله 

إن شىىف  أن  سىى  ولىى  ادر  ، وإن شىىف  أن  ىىرد ولىى  الىىثمن ، فىىلكا اختىىار اإلمسىىاك مىىع ادر  فرنىىا ثقىىزم 
، فلىىز فرضىىنا أننىىا قزمنىىا  وهىىز صىىةيح ممسىىة ععىىر ألفىىا ، وقزمنىىا  وهىىز معيىىا بععىىرل  العبىىد لىىز كىىان صىىةيةا

 اا ، فأصبح القسط بىني مثىن الصىةة والعيىا الثلى  ، فثلى  املائىة والععىرثن هىز أربعىزن ، وعلى  هىذا فعلى  
 .البائع أن ثرد أربعني للمعتي ، وهز أر  كل  العيا 
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ادحنىاا والعىافعية وهىز رواثىة عىن اإلمىام أمحىد أنىه ا أر  ، فىلن شىاء  وقد قال بلثبات ادر  احلنابلة ، وقىال
أمس  وا أر  له ، وإن شاء رد ،واستدل أهل القزل ادول بأنه قد فا ه واء من املبيع فاستة  ادر  مقابل 

لة إن هىىذا العىىىيء الفائىى  ناىىى  العىىيء الفائىىى  يف مسىىىأ: كلىى  اجلىىىاء الفائىى  عليىىىه ، وقىىال أهىىىل القىىزل الثىىىا  
التىىدليس ، فلنىىه إكا باعىىه العبىىد علىى  أنىىه كا ىىا فبىىان غىى  كا ىىا فىىأنت  ا  قزلىىزن بأنىىه لىىه ادر  ، دن هىىذا مىىن 

فكىىذل  العيىىا ، وأمىىا كزنىىه قىىد وقىىع عليىىه الغىىرر املتةقىى  بىىذل  فلنىىه ثدفعىىه ميىىار العيىىا ، فىى د  بىىاب التىىدليس،
إلسالم ابن  يمية والعي  ابن سعدي ، دن العارع السلعة وله مثنه ، وهذا القزل هز الراوح وهز اختيار شي  ا

ي ثىىذكر ادر  يف املصىىرال وثبىى  اىىا خيىىار التىىدليس مىىع فىىزات صىىفة فيرىىا ثقىىدر مبىىال ، فكىىذل  هنىىا وهىىز خيىىار 
 .العيا 

ا  فس  وخذ هذ  الدراه  ، فيقبل املعتي فال بىأي : لكن إن  راضيا عل  كل  فال بأي ، كأن ثقزل البائع 
. 

 [وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين األرش ] : قوله 
وهذا ظاهر ، وأهل القزل الثىا  الىذي ثقزلىزن إنىه ا أر  ثثبتزنىه إن  عىذر الىرد ، فرىز ا ن ا ركنىه الىرد ، ويف 
املبيع عيا ، فةينفذ ا بد وأن ثثب  له ادر  دن عدم إثبا ه له ثفىزت حقىه ، ومثىل كلى  مىا إكا أعتى  العبىد 

ال خيىىار ، فىىلكا ثبىى  أن فيىىه عيبىىا ثىىنقل الىىثمن فلىىه ادر  فىى،  أخيىىهك  ثعتىى  عليىىه شىىتم روىىل رمحىىا  نرمىىا  فىلكا ا ،
لتعىذر الىىرد ، ومثىىل هىىذا لىىز  لىىف املبيىىع وفيىىه عيىىا، فلنىىه جيىىا بىىدفع ادر  بتعىىذر الىىرد عليىىه ، فىىال ركىىن  صىىيل 

 .حقه حينفذ إا اذا ادر  دن اخليار قد فا ه 
ى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز الهنلد وبليض نعلال فكسلره فوجلده فاسلدا وإن اشتر ] : قوله 

 [كسره سكه فله أرشه ، وإن رده رد أرش  ف م
هىىذا يف بيىىىع مىىا ا ثعلىىى  فسىىاد  وصىىىالحه إا بكسىىر  ، فىىىلكا اشىىتا  فكسىىىر  لىىيعل  حالىىىه أهىىز فاسىىىد أم صىىىا  ، 

، وإن رد  فلنىىه ثىىرد  الكىىالم فيىىهت ادر  و قىىدم فزوىىد  فاسىىدا فلىىه أن رسىىكه ولىىه ادر  وهىىذا علىى  القىىزل بثبىىز 
أر  كسر  عل  البائع ، دن قعر  له قيمه ، فما دام أنه قد كسر  فرذا الكسر له قيمته ، هىذا إكا كىان الكسىر 

 .مؤثرا ، أما إكا كان الكسر غ  مؤثر يف قيمته فال أر  حينفذ 
أي الىىع رسىى  فيرىىا  -تلىىف ، فلنىىه يف الصىىزرل ادو  وادر  ربتلىىف حينفىىذ بىىاختالا التقىىزمي ، فىىلن التقىىزمي رب

أي الىع  -ثقزم املبيع صةيةا ، وثقزم فاسدا غ  مكسىزر ، وأمىا يف الصىزرل الثانيىة  -املعتي مع أخذ ادر  
فىىلن القعىىر ثقىىزم غىى  مكسىىزر ، مث ثقىىزم وهىىز مكسىىزر ، وهىىذا  -ثىىرد فيرىىا املعىىتي السىىلعة وثىىدفع ادر  للبىىائع 

يف املذها ، والصةيح وهز رواثة عن اإلمام أمحىد وهىز مىذها مالى  أن البيىع ا خيىار فيىه أصىال هز املعرزر 
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، وكلىى  دن البىىىائع ي ثقىىىع منىىه غىىىرر وا خىىىداع فىىىلن هىىذا أمىىىر بىىىا ن ، إا أن ثعىىتط ، فىىىلكا اشىىىتط أن ثكىىىزن 
  التبىاثع على  هىذ  شىرو ر  ، وكىذل  النىاي حيتىاوزن إ على سليما صةيةا فةينفذ لىه اخليىار دن املسىلمزن 

 .الصزرل ا رزلة فال خيار إا أن ثعت ه 
ا أر  فيه دنه مأكون فيه ، وا ركن أن ثتعرا عل  ما يف با نرا إا  -عل  القزل بثبزت اخليار  -والكسر 

 اىىذا الكسىىر ، إا أن ثكىىزن الكسىىر خاروىىا عىىن العىىادل وخاروىىا عمىىا حيتىىا  إليىىه فةينفىىذ إن أعادهىىا فعليىىه أر 
قيمة ما أفسد ، وعليه فالكسر الذي أكن فيه إبا هز قىدر مىا حيصىل بىه ااسىتعالم كمىا قىرر العىي  عبىد الىرمحن 

 .بن سعدي
 [وإن كان كبيض دجا  رجع بك  اللمن ] : قوله 

 :دن قعر  ا قيمة له ، فرنا صزر ان 
 .إكا كان القعر له قيمة، كما يف املسائل السابقة : الصزرل ادو  

إكا كان القعىر ا قيمىة لىه ، فلىيس فيىه أر  ، بىل هىز باخليىار إن شىاء أمسى  ، وإن شىاء رد ، : رل الثانية الصز 
 .وا أر  ، دنه ا قيمة أصال هلذا القعر ، والصةيح ما  قدم أنه ا خيار له إا أن ثعت ه 

 [وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دلي  الرضا ] : قوله 
أن روىال اشىتم سىلعة فزوىد فيرىا عيبىا فلىه اخليىار على  التاخىي ، إن شىاء غىدا ، أو  فخيار العيا مىتا  ، فلىز

بعىىد شىىرر أو بعىىد سىىنة مىىا ي ثزوىىد دليىىل الرضىىا ، كىىأن ثىىؤور  أو ثربىىه أو ثبيعىىه وحنىىز كلىى  ، فىىلكا  صىىرا فيىىه 
عىىرزر مىىن  صىىرفا ثىىدل علىى  الرضىىا فىىال خيىىار لىىه ، دن هىىذ  التصىىرفات دليىىل علىى  رضىىا  بالعيىىا ، وهىىذا هىىز امل

املذها وهز قىزل اجلمرىزر ، وعىن اإلمىام أمحىد وهىز مىذها العىافعي أن خيىار العيىا على  الفىزر ، فمى  على  
بالعيا فلنه عليه أن ثرد  فزرا إا أن ثكزن له عذر بالتأخ  ، وإن ي ثفس  بالبيع ثاب  حينفىذ ولىيس لىه احلى  

، ودن التىأخ  قىد ثلةى  اليىرر بالبىائع ، وهىذا القىزل  دنه سكز ه و راخيه دليىل على  رضىا : يف اخليار ، قالزا 
هز الراوح ، فالصةيح أن خيار العيا عل  الفزر ا عل  التاخي ، وأنه م  ثب  عند  العيىا فعليىه أن ثىرد  
مىىا ي ثكىىن لىىه عىىذر ، ومثىىل كلىى  خيىىار الغىىا والتىىدليس فلنىىه علىى  الفىىزر للمعىىن املتقىىدم ، وناثىىد دلىىيال وهىىز أن 

 البيىىىزع هىىىىز اللىىىاوم واخليىىىىار خىىىالا ادصىىىىل ، ودن هىىىذا التاخىىىىي يف الغالىىىا ثىىىىزرث عىىىداول وبغيىىىىاء ادصىىىل يف
بىل : وخصزمة وحنز كل  ، فالراوح أن خيار العيا عل  الفزرثة ، ومثله خيار الغا والتدليس ، وقال احلنابلىة 

 .خيار الغا والتدليس عل  التاخي أثيا والصةيح ما  قدم 
صىل  اهلل عليىه  -وهىز بيىع املصىرال ، فىلن النىيب  -صىل  اهلل عليىه وسىل   -ما نل عليه النىيب وثستثن من كل  

 فل  ا نثب  اخليار يف التدليس ثالثة أثام ؟: أثب  له اخليار ثالثة أثام ، فلن قيل  -وسل  
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 للتعىىرا هىىل هىىذ  إبىىا ككىىر ثالثىىة أثىىام دهنىىا هىىي املىىدل الكافيىىة -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -أن النىىيب : فىىاجلزاب 
صل  اهلل عليه وسل   -تصرثة ، ولذا فلنا برل كل من احتا  إ  مرلة ليتعرا عل  هذا املبيع ، و دثد النيب ال
حىىدد  بأثىىام  -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -خيىىار التىىدليس ثالثىىة أثىىام ثىىدل علىى  أنىىه لىىيس علىى  التاخىىي ، والنىىيب  -

 .والتاخي ربالف كل  ، فلنه ليس نددا 
 [وال يفتقر إلى حكم وال رضا وال حضور صاحبه ] : له قو 

، دن هىذا حى  لىه فمى  فسى  فىلن الفسى   وا حيىزر  خىرادطىرا لإ  حكى  وا رضىا ا فرذا اخليىار ا ثفتقىر
ثثبىى  وا ثعىىتط أن حييىىر إ  حىىاك  وا أن ثرضىى  الطىىرا الثىىا  وا أن حييىىر صىىاحبه عنىىد القاضىىي إكا أراد 

 . الفس  وا غ  كل 
 [وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه ] : قوله 

إكا اختلفا عند من حدث العيا فرذا ثقىزل حىدث عنىد البىائع ، وهىذا ثقىزل حىدث عنىد املعىتي فىالقزل قىزل 
 أنه ي ثقبض السىلعة كاملىة   إن ادصل: املعتي مع رينه ، وهذا هز املعرزر من املذها ، وعللزا كل  بقزهل  

فادصىىل أن املعىىتي ي ثقىىبض املبيىىع كىىامال ، وقىىال مجرىىزر العلمىىاء القىىزل قىىزل البىىائع مىىع رينىىه ، دن ادصىىل  ،
السالمة من العيا ، ودن ادصل هز لاوم البيع وا خيار فيه ، واملعتي مدعي للعيا وأنه حاصل عند البائع 

الصىةيح ، وأمىا قىزهل  إن ادصىل أنىه ي ثقبيىه  ، والبينة عل  املدعي واليمىني على  مىن أنكىر ، وهىذا القىزل هىز 
كامال ، فلننا نقزل إن ادصل أنه قد قبيه كامال ، فلنه قد و البيع ، ووقع املبيىع يف ضىمانه فادصىل أن قبيىه  

 .كان كامال 
 [وإن لم يحتم  إال قول أحدهما قب  بال يمين ] : قوله 

أن ثكىزن العيىا أصىبع  ائىدل يف العبىد ، فةينفىذ بىال شى  إكا كان العيا ا حيتمل إا أن ثكزن عند أحدمها ك
أن هذا العيىا مزوىزد يف ملى  البىائع ، فىال ثقبىل قزلىه إكا ادعى  نفيىه ، دن ادصىل أن هىذا مزوىزد مىن اخللقىة 
وأنىىه ا ركىىن أن ثزوىىد بعىىد كلىى  ، أو أن ثكىىزن فيىىه وىىر   ىىري ا ركىىن أبىىدا أن ثكىىزن إا بعىىد العقىىد ، فىىلكا 

 .وا حيتا  إ  رني دن الكذب ظاهر هنا أن هذا اجلر  كان قبل العقد فال ثقبل منه كل  ،  ادع  املعتي
 : مس لة 

 إذا حدث عيب آخر في ملكية المشتر  ؟
رول اشتم سلعة معيبة ، ي ثعل  بعيبرا ، فلما أخذ املبيع يف ملكه حىدث لىه عيىا  خىر غى  ادول ، : مثاله 

مث ثتبىني   سىيارل، كىأن ثعىتي  بالعيا ادول أم ثنتفي اخليار لثبزت العيا ا خر ؟ فرل ثثب  له اخليار إكا عل 
 .له أن فيرا عيبا  مث وهز راوع ل دها إ  صاحبرا حصل له حادث فاررت عيزب أخرم يف السيارل 
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 :قزان دهل العل  مها رواثتان عن اإلمام أمحد 
لبائع ثتيرر حينفذ بلعادل هذا املبيع إليه وفيه عيا  خر ، فليس له أنه ليس له اخليار دن ا: الرواثة ادو   -1

 .حينفذ اخليار ، بل له ادر  دن الرد متعذر 
أن لىىه الىىرد ، دن ادصىىل هىىز بقىىاء اخليىىار مىىا دام أن العيىىا مزوىىزد ، وا ثسىىقط حقىىه يف : الرواثىىة الثانيىىة  -2

لبائع بىأن ثعطيىه أر  هىذا العيىا الىذي حىدث ودثىدا اخليار لزوزد عيا  خر يف ملكيته ، وثدفع اليرر عن ا
، فىىلن ادصىىل ثبىىزت اخليىىار ، وا دليىىل علىى  إسىىقا ه ، وكزنىىه ثتجىىدد عنىىد  عيىىا  وهللذا القللول هللو الللراجح، 

 .فنقزل ثرد املبيع وثدفع اليرر املتجدد عل  البائع بأن ثعطيه ادر  
 [أق  أو أكلر خيار في البيع بتذبير اللمن متى بان : السادس ] : قوله 

لب  الثمن أي اإلخبار به ، بأن ثقزل هز علي بكذا وما أبيعه إا بكذا ، وستأيت صزر  ، فلكا ثب  أن إخبار  
 .بالثمن كان خالا الزاقع وهز كذب أو غلط منه فلن اخليار ثثب  فيما سيذكر  املؤلف 

صىىل يف كتىىا احلنابلىىة ، وا ركىىن أن ثكىىزن هىىذا وهىى  مىىن املؤلىىف ، وهىىذ  العبىىارل لىىيس هلىىا أ( أو أكثىىر ) وقزلىىه 
 .، دن كل  فيه مصلةة للمعتي اإلخبار بأكثر من الثمن 

 [ويلبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ] : قوله 
 .أن ثبيعه السلعة برأي ماهلا ، فيقزل هذ  السلعة ل  برأي ماهلا وهز ععرل  اا : التزلية 
بقسىىىطه مىىىن رأي املىىىال ، بىىىأن ثكىىىزن املعىىىتي شىىىرثكا لىىىه ، فيقىىىزل هىىىذ  ادرل الىىىع  أن ثبيىىىع السىىىلعة: العىىىركة 

 .مساحترا مائة مت مبائة ألف ، ول  نصفرا من الثمن أي مخسزن ألفا 
هىىذ  السىىلعة علىىي بععىىرل ، وأربىىح عليرىىا : أن ثبيعىىه السىىلعة بىىرأي ماهلىىا مىىع ربىىح معلىىزم ، كىىأن ثقىىزل : املراحبىىة 

 .درمهني فري باثين ععر 
هىذ  السىيارل علىي بىألف ، واضىع : بعكسرا ، فري البيع برأي املال مع خسارل معلزمة ، كأن ثقزل : املزاضعة 

فىلكا بىان يف شىيء مىن كلى  .علي  منرا مائة فتكزن  سعمائة ، فرذ  الصزر ادربعة هىي صىزر التخبى  بىالثمن 
 .الكذب أو الغلط فللمعتي اخليار 

 [معرفة المشتر  رأس المال  وال بد في جميعها من] : قوله 
فال بد يف مجيعرا أن ثعرا املعتي رأي املىال ، وكىذل  البىائع ، وإبىا ككىر املعىتي دون البىائع دنىه هىز الىذي 
 جيرل الثمن يف العادل ، وسبا كل  أهنما إن ي ثعرفا رأي املال أو كان أحدمها ي ثعرفه فلن البيع فيه ورالة ،

مثنىىه معلزمىىا ،إكن أثبىى  املؤلىىف اخليىىار يف هىىذ  الصىىزر ، فمىىن بيىىع عليىىه علىى  سىىبيل  أن ثكىىزن ومىىن شىىروط البيىىع
عة علي بألف وهي ل  بادلف أثيا ، فتبني أن البائع كاكب أو خمطيء يف خىا  ، فقىال لالس: التزلية فقيل له 
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كر  املؤلف وهىز رواثىة ثثب  له اخليار ، أي للمعتي ، فله أن ثفس  البيع ، وله أن رييه ، هذا ما ك : املؤلف 
خالفا ملا ككر  املؤلف ، وهذ  من املسائل  -عن اإلمام أمحد وهز مذها ادحناا ،وأما املعرزر عند احلنابلة 

أن اخليىار ا ثثبى  هنىا ، وإبىا ثأخىذ املعىتي الفىارا بىني رأي  -الع خالف فيرىا املؤلىف املعىرزر مىن املىذها 
وا حاوىة لنىا إ  اخليىار ، فىلن اخليىار إبىا ثثبى  لىدفع اليىرر عىن املعىتي ،  املال احلقيقي ورأي املال املزهىزم ،

وهنا املعتي ا ضرر عليه ، بل قد حصل عل  ماله ، وا ش  أن رضا  بالسلعة ظىاهر ، وهىز أو  مىن رضىا  
فلنىه ا  اا حي  كان الثمن أكثر ، فلن قد خا أن الثمن أكثر فرضي فىلكا ووىد أن الىثمن أقىل وأعطىي الفىارا

ضىرر عليىه ، وعليىه فىىال حاوىة إ  هىذا اخليىىار ، ودن ادصىل يف البيىزع اللىاوم ا اخليىىار ، فنبقى  على  ادصىىل ، 
، وأن اخليار ا ثثب  يف هذ  املسائل بل ثعط  املعتي الفارا بني رأي املىال املزهىزم وهذا القول هو الراجح 
 .وبني رأي املال احلقيقي 

لمشللتر  الذيللار بللين اإلمسللاك ولللم يبللين ذلللك فللي تذبيللره بللاللمن ف....لمن مؤجلل  وإن اشللترى بلل] :قوللله 
 [والرد

هىىذ  السىىيارل رأي ماهلىىا بععىىرل  اا ، وظىىاهر هىىذا أن كلىى  نقىىدا ، وي ثبىىني هلىىا أنىىه نسىىيفة ، : إكا قىىال مىىثال 
 ثتبني له كلى  فىال شى  أن ومعلزم أن البيع بالنسيفة ربتلف عن البيع بالنقد ، فالثمن يف النسيفة أكثر ، فلكا ي
بل ا خيار له ، وأنه ثأخذها : هذا  غرثر باملعتي ، فةينفذ له اخليار بني اإلمساك والرد ، وقال بعض احلنابلة 

بالثمن املؤول ، فال ثدفع له هذا نقدا بل ثأخىذ  على  التأويىل ، وهىذا بعيىد ، وكلى  للفىرا بىني الىثمن املؤوىل 
قىىزل للمعىىتي ادفىىع بىىثمن مؤوىىل فلننىىا حينفىىذ نلامىىه باثىىادل علىى  الىىثمن ، مث لىىيس كىىل والىىثمن املنقىىزد ، فعنىىدما ن

أحىد ثرغىا يف التأويىل ، فرىىذا يف احلقيقىة فيىه ضىرر ، وإبىىا ثسىل  هىذا املسىل  ا تىىا  ، فىال ثلىام اىذا البيىىع ،  
ما ككر  املؤلىف  جحفالراته شيء من املال دحد من الناي ، مكما أن كث ا من الناي ا ثرغا أن ثكزن يف ك

 . عنه لدفع اليرر ، وأن له اخليار بني اإلمساك والرد
 [أو ممن ال تقب  شهادته له ] :قوله 

كأبيه أو ابنه أو  ووته وحنز كلى  ، فىلن العىخل إكا اشىتم مىن أبيىه سىلعة أو مىن ابنىه أو مىن  ووتىه فلنىه قىد 
أن ثعتي السلعة من والد  ممسة ععىر ألفىا : ل كل  ثأخذها بثمن أعل  من مثنرا املعتاد نابال هلؤاء ، ومثا

وهي  ساوي أقل من كل  ، فرذا ا جيز  ، أي ا جيز  أن ثبيع السلعة بعد كل  وربا املعتي أنه قد اشتاها 
ممسة ععر ألفا ، دن هذا ليس هز مثنرا احلقيقىي ، بىل هىذا الىثمن قىد دخلىه ا ابىال كمىا سىب  ، وعلى  كلى  

السلعة عل  شخل ، فلنه ثثب  لىه اخليىار ، فىال بىد أن ثبىني لىه أن قىد اشىتاها مىن أبيىه أو ابنىه أو  لز باع  ل 
 ووته وحنز كل  ، ومثل كل  لىز اشىتاها نابىال مىن غى  هىؤاء كىأن ثعىتثرا مىن صىدث  بىثمن أعلى  مىن مثنرىا 
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كلى  املزسى  ، أو ثعىتثرا برغبىة  نابال له ، ومثىل كلى  إكا اشىتاها يف مزسى  هلىا ثر فىع سىعرها فيرىا وقىد كهىا
خمتصة به ، كأن  كزن له دار ، و زارها أرل ملةقة اا ، فيعتي  ل  ادرل بثمن مر فع ، رغبة منىه أن ا 
ثسكن فيرا شخل ا ثرغا يف سكنا   زار  ، فلكا أراد أن ثبيع  ل  ادرل فيمىا بعىد فىال بىد أن ثقىزل رأي 

ترا لرغبىىة خمتصىىة ا وهىىي كىىذا وكىىذا ، حىى  ثكىىزن املعىىتي علىى  علىى  بىىأن رأي ماهلىىا كىىذا ، واعلىى  أ  قىىد اشىىتث
 .املال املذكزر وقع  فيه  ثادل ، فال ثقع يف غرر وورالة 

 [أو ب كلر من ثمنها حيلة ] :قوله 
حيلىىة اسىىتخال  حقىىه كىىأن ثكىىزن لىىه علىى   ثىىد ألىىف درهىى  ، فيعىىتي منىىه سىىلعة  سىىاوي بىىأن ثعىىتي السىىلعة 

، فىلكا باعرىا بىرأي ماهلىا ، فىال ب ىد أن ثب ىني دن هذا مقابل ما يف كمت  ، وثكزن البىائع رىا ال : ل مثابائة وثقز 
 .عدم بيانه فيه غرر وخداع ، والنيب صل  اهلل عليه وسل  هن  عن كل  

أو بلاع بعلض الصلفقة بقسلطها ملن الللمن وللم يبلين ذللك فلي تذبيلره بلاللمن فلمشلتر الذيلار بلين ]  :قوله
 [اك والرد اإلمس

أرل بعيىىرا علىى  : كىذل  إكا بىىاع بعىىض الصىىفقة بقسىىطرا مىىن الىىثمن وي ثبىىني كلىى  يف لىىا  بىىالثمن ، ومثالىىه 
العىارع العىام ، وبعيىرا على  شىارع لىيس بعىام ، ثر فىع بىه ادرل ، فقىال هىذ  ادرل الىع مسىاحترا ألىف مىىت 

هذا النصف ربتلف عن النصف الىذي هىز سىبا  اشتثترا مبائة ألف ، ول  بعيرا ا دد ممسني ألفا ، وكان
 .لرفع سعرها ، فلن يف كل  غررا 

وهىىذا كلىىه ثكىىزن يف أشىىياء أبعاضىىرا غىى  متماثلىىة ، أمىىا لىىز كانىى  أبعاضىىرا متماثلىىة كىىأن ثكىىزن عنىىد   ىىن مىىن 
 هىز علىي بكىذا وأبيعى  نصىفه بقسىطه مىن الىثمن ، وأبعاضىه ا لتلىف فةينفىذ ا حىر : العع  أو حنز  فيقزل 

 .لعدم الغرر
 [يلحق برأس ماله ويذبر به ..... وما يزاد في اللمن أو يحط منه في مدة الذيار ]  :قوله 

روىل اشىتم مىن  خىر دارا وكىان اا فىاا على  أن ثكىزن مثنرىا ألىف درهى  ، وأثنىاء مىا هى  يف مىدل : مثاله كل  
مثىن السىلعة أو نقىل منىه مىن أوىل أا اخليار سزاء كان خيار جملس أم خيار شرط ه  أحدمها بالفس  فاثد يف 

اشتاها وكان الثمن املتف  عليىه ألىف درهى  فرى  املعىتي بالفسى  أو خعىي البىائع أن : ثقع هذا الفس  ، مثال 
قىىد وضىىع  عنىى  مائىىة درهىى  ، فةينفىىذ مثنرىىا  سىىعمائة درهىى  ، أو خعىىي املعىىتي أن : ثفسىى  املعىىتي فقىىال 
، فأصبح مثنرا مائة وععرل دراهى  ، فىال بىد أن ربىا املعىتي مىن أراد أن  أ ثدك مائة دره : ثفس  البائع فقال 

 .ثعتي منه السلعة بعد كل  بأن مثنرا كان كذا مث  ل إ  كذا 
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 [أو يؤخذ أرشا لعيب ]  :قوله 
بيع ا فقا عل  أن هذ  السيارل بععرل  اا ، ولام ال: فالثمن الذي ثؤخذ أرشا لعيا ا بد وأن ربا به ، مثاله 

، مث ثب  فيه عيا ، وقلنا بادر  ، فكان ادر  ألفا ، فيكزن رأي ماهلىا  سىعة  اا ، فىلكا أراد املعىتي أن 
 :ثبيع السيارل بعد كل  فيجا أن ربا من سيعتثرا منه أن سعرها كان كذا مث  ل إ  كذا ، ومثل كل  

 [أو جناية عليه ]  :قوله 
 .والعيا خيار  عنده  عل  التاخي وكل هذا إكا كان يف مدل اخليار ، 

أن ثكىزن لىه عبىد قىد اشىتا  مبائىة مىثال ، فيجىين عليىه وناثىة  نقصىه ، وكانى  هىذ  اجلناثىة : ومثال هذ  الصىزرل 
 .ممسني ، فال ثصح أن ثبيعه برأي ماله وثقزل إن رأي ماله هز مائة 
أن ربا  ، وإن كان قد أخذ مثنا وأصلةرا ومثله يف مسائل السيارات إكا حدث فيرا صدم أو حنز كل  فال بد 

 .به ، دن السيارل  نقل حبدوث الصدم فيرا 
أمىىا إن كانىى  هىىذ  اجلناثىىة ا  نقصىىه فىىال حاوىىة دن ربىىا املعىىتي اىىا ، دهنىىا ا  ىىؤثر يف الىىثمن ، فيخىىا  بىىرأي 

 .ماهلا ادصلي فقط 
حبىىة كمىىا  قىىدم ، أمىىا إكا عرضىىرا بسىىعر هىىز ثرثىىد  وإن  ثبيعرىىا بىىرأي ماهلىىا أو مزاضىىعة أو مرا أن أرادوهىىذا كلىىه إكا 

 .كان عاليا  فال حر  عليه يف كل  
 [وإن كان ذلك بعد لزول البيع لم يلحق به ]  :قوله

اشىتم سىيارل مبائىىة ألىف ، ولىام البيىىع ، مث وىاء البىائع بعىىد مىدل وقىال بىىه قىد وضىع  عنىى  ألفىا مىن مثىىن : مثالىه 
ن املبيع ، دنه ثعبه اهلبة ، فالبيع ا م ، وهز عل  ما ا فقا عليه ، وما وقع بعد السيارل ، فرذا ا دخل له يف مث

لىىاوم البيىىع أمىىر خىىار  عىىن مثىىن املبيىىع ، فىىال حاوىىة إ  أن ربىىا مىىن اشىىتاها منىىه بعىىد كلىى  مبىىا حصىىل مىىن البىىائع 
 .ادول 

 [وإن أخبر بالحال فال ب س ]  :قوله
إن : يف رأي املال فلن هذا أمر حسن ، دنه أبلغ يف الصدا ، فلز قال  فلكا أخا ببعض التفاصيل الع ا  ؤثر

البائع بعد أن و العقد ولام البيع وضىع عىين كىذا ، وحنىز كلى  فىلن هىذا أحسىن ، وهىذا أثيىا قىد ثرشىد املعىتي 
ء مىىن إ  أن البىىائع ادول قىىد وقىىع عنىىد  شىىيء مىىن الىىتدد يف سىىعرها ، وأن فيىىه شىىيفا مىىن الغىىالء ، أو حلقىىه شىىي

 .التزرع عن بيعرا اذا السعر أو حنز كل  
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 [السابع خيار الختالف المتبايعين ]  :قوله 
هذا نزع  خر من اخليار ، وهز خيار اخىتالا املتبىاثعني ، فىلكا اختلىف املتبىاثعني فىلن اخليىار يف اجلملىة ثثبى  ، 

 .وسيذكر املؤلف صزرا من هذا 
فا ، فيحلف البائع أوال ما بعته بكذا ، وإنما بعته بكذا ، فإذا اختلفا في قدر اللمن تحال]  :قوله 

ثم يحللف المشلتر  ملا اشلتريته بكلذا ، وإنملا اشلتريته بكلذا ، ولكل  الفسلخ إذا للم يلرض أحلدهما بقلول 
 [اآلخر 

بعتىىه إثىىا  بععىىرثن ، واملعىىتي ثقىىزل اشىىتثته منىى  : فىىلكا اختلىىف البىىائع واملعىىتي يف قىىدر الىىثمن ، فالبىىائع ثقىىزل 
ععرل ، فقد اختلفا وا بينة ، أما إكا كان مع أحدمها بينة كعرزد أو حنز كل  فلنه ثعمل اا ، لكىن حيى  ا ب

دن : بينة أو كان مع كل واحد منرما بينىة فتسىاقطتا فلهنمىا حينفىذ ثتةالفىان ، فيةلىف البىائع فيبىدأ بىه ، قىالزا 
وهىز راىا أوا ، وصىاحبرا سىابقا فرىز أحى  اىا ، وا  احل  يف وانبه أو  ، فلن السلعة بعد التةالف  روع إليه

ش  أن مثل هذا ا أثر له ، فلنه لز حلف املعتي فلن هذا  قدمي يف ادلفاظ ا ثت ا عليه  غ  يف ادحكىام 
، ومثل هىذا إبىا ثكىزن مىن بىاب ادولزثىة ولىيس بزاوىا كمىا هىز املعىرزر يف املىذها ، وا دليىل ثصىار إليىه يف 

مىىىا بعتىىىه بكىىىذا وإبىىىا بعتىىىه بكىىىذا ، وهنىىىا ثقىىىدم النفىىىي علىىى  : لىىىف البىىىائع أوا ، فيةلىىىف البىىىائع أوا ووىىىا أن حي
اإلثبىىات ، وعىىن اإلمىىام أمحىىد أنىىه ثقىىدم اإلثبىىات علىى  النفىىي ، وأثيىىا هىىذ  املسىىألة لىىيس فيرىىا مىىا ثقتيىىي إجيىىاب 

، مث حيلىىىف املعىىىتي مىىىا  قىىىدمي أحىىىدمها مىىىن نىىىل أو قيىىىاي ، فىىىلكا وقىىىع النفىىىي أو اإلثبىىىات فقىىىد حصىىىل املقصىىىزد 
اشىىتثته بكىىذا وإبىىا اشىىتثته بكىىذا ، ولىى  منرمىىا الفسىى  إكا ي ثىىرل أحىىدمها بقىىزل ا خىىر ، إكن ا ثقىىع الفسىى  
مبجرد التةالف ، بىل إكا رضىي أحىدمها بعىد هىذا التةىالف فىلن البيىع ثقىر ، وهىذا شىبيه بتعىارل البينىات ، فىلن 

ولذا إكا رضي أحدمها بعد كل  فلن البيع ثقر عل  ما هز عليه ، البينات إكا  عارض  فرذا ا جيزب الفس  ، 
فلن ي ثرل أحدمها بقزل ا خر فلن البيع ثفس  ، وعن اإلمام أمحد وهز اختيار شي  اإلسىالم أن القىزل قىزل 

تلىف إكا اخ:)  -صىل  اهلل عليىه وسىل  -لقىزل النىيب البائع أو ثتادان ، فال لر  السىلعة منىه إا بىثمن ثرضىا  ، 
لكىىن هىىذ  الفاىىة معلزلىىة ا ( والسىىلعة قائمىىة ) ، ويف رواثىىة ( املتباثعىىان وا بينىىة فىىالقزل قىىزل البىىائع أو ثتتاركىىان 

فىىال أصىىل لىىه يف كتىىا احلىىدث   (  الفىىا )  صىىح ، أمىىا مىىا ثىىذكر  بعىىض الفقرىىاء يف هىىذا احلىىدث  مىىن  ثىىادل لفىىن 
 .وادلبا  كما قرر هذا غ  واحد من أهل العل  كالرافعي وابن حجر 

 ( ثتادان ) ، لقزله  كما هز املعرزر يف املذها  هذا إكا كان  السلعة قائمة
وعن اإلمام أمحد وهز قزل الععيب أن القزل قزل البائع وا ثتةالفىان ، وهىذا القىزل هىز الىراوح ، ولكىن بعىرط 

ثبعه بالثمن الذي ثدعيه املعىتي  وهز أن ثثب  اخليار للمعتي ، فيتةالف البائع أنه باعه بالثمن الفال  ، وي
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محىىىد وسىىىنن أا داود والنسىىىائي أد ن، فىىلن قبىىىل املعىىىتي فىىىذاك ، وإا فلىىىه الفسىىى  ، ودليىىىل هىىذا مىىىا ثبىىى  يف مسىىى
إكا اختلىىف املتباثعىىان وا بينىىة ، :) قىىال  -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -واحلىىدث  صىىةيح ولىىه  ىىرا كثىى ل أن النىىيب 

، فرذا احلىدث  أثبى  اخليىار للمعىتي كمىا أنىه أثبى  للبىائع القىزل ، ومىن كىان  (فالقزل قزل البائع أو ثتتاركان 
القىىزل قزلىىه فىىاليمني رنيىىه ، كمىىا هىىز مقىىرر ، وعلىى  كلىى  فىىالراوح وهىىز ظىىاهر احلىىدث  أن القىىزل قىىزل البىىائع ، 

 .واملعتي له اخليار ، فلن شاء أمي  وإن شاء فس  
 [مة مللها فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قي]  :قوله

إكا كان  السلعة  الفة أي غ  قائمة فلهنما ثروعان إ  قيمة مثلرا وق  العقد ، فيناىر يف قيمىة املثىل مث ثعطيىه 
 .املعتي للبائع 

ثثب  ولز كان  قيمة املثل أكثر مىن الىثمن الىذي رضىي  -أي قيمة املثل  -وظاهر كالم املؤلف أن هذا احلك  
فقال البائع ما بعته مبائتني بل بثالمثائة ، وقال املعتي مىا اشىتثته بثالمثائىة بىل مبىائتني  اختلفا: به البائع ، مثاله 

، فقزم  السلعة وكان قيمترا أكثر من ثالمثائة ، ومعلزم أن البائع قد رضي بالثمن الذي حىالف املعىتي عليىه 
أن السىىعر لىىن ثاثىىد علىى  ثالمثائىىة ، فىىاادت القيمىىة علىى  هىىذا الىىثمن ، دن البىىائع واملعىىتي كالمهىىا متفقىىان علىى  

ثتزوىىه أنىىه إكا كانىى  القيمىىة أكثىىر مىىن الىىثمن الىىذي : فارىىر أن السىىعر أكثىىر مىىن ثالمثائىىة ، فقىىال شىىي  اإلسىىالم 
رضي به البائع أا ثستة  القيمة ، ا فاقرما على  عىدم اسىتةقاقه للاثىادل ، وهىذا هىز الاىاهر فىلن هىذا التقىزمي 

الىىع وقعىى  بينرمىىا ، وكىىزن القيمىىة  ثبىى  بىىأكثر رىىا وقىىع عليىىه الرضىىا فلنىىه ثكىىزن  إبىىا هىىز إل الىىة هىىذ  اخلصىىزمة
خىىالا املقصىىزد ، فىىادظرر مىىا كهىىا إليىىه شىىي  اإلسىىالم ، وأن البىىائع ثسىىتة  قيمىىة املثىىل إكا كانىى  قيمىىة املثىىل 

الىع رضىي اىا ،  مساوثة أو أقل من القيمة الع رضي اا البائع ، فلن كان  أكثر فلنه ا ثعط  إ  هذ  القيمىة
 .دنه ثقر أن العقد قد وقع عليرا ، وا ثرثد أكثر منرا ، فكان إعطاؤ  أكثر من الثمن  ثادل عل  ما أقر به 

 [فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر ]  :قوله
عبىد أنىا بعى  عليى  ال: إكا اختلف يف صفة هذ  السلعة التالفة فالقزل قىزل املعىتي ، فىلكا اختلفىا فقىال البىائع 

ي ثكىىىن العبىىىد كا بىىىا ، فىىىالقزل قىىىزل املعىىىتي ، وهىىىذا ظىىىاهر دنىىىه غىىىارم ومنكىىىر ، : وكىىىان كا بىىىا ، وقىىىال املعىىىتي 
 .والقزل حينفذ قزله ، والبينة عل  ا خر 

 [وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا ]  :قوله 
احلكىى  ، وثنفسىى  با نىىا أي يف  إكا قىىال أرثىىد أن أفسىى  العقىىد فلنىىه ثنفسىى  ظىىاهرا وبا نىىا ، ظىىاهرا أي يف ظىىاهر

الىىذي  -حقيقىىة ادمىىر ، وعليىىه فلىىز كىىان أحىىدمها كىىذابا ، فلنىىه لىىه أن ثتصىىرا يف هىىذ  السىىلعة أو يف هىىذا الىىثمن 
كما ثتصرا يف سائر ماله ، وهىذا هىز املعىرزر مىن املىذها ، واختىار املزفى  ابىن   -فسخه من ادور بغ  ح  
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صىادا فلنىه ثنفسى  عقىد  ظىاهرا وبا نىا ، وأمىا مىن على  كىذب نفسىه فىلن قدامة التفصيل يف هذ  املسألة فأما ال
البيع ثنفس  يف حقه ظاهرا كما  قدم ، وأما يف البا ن فلنه ثكزن ظاملا مغتصبا  مثا ، وليس له أن ثتصىرا فيىه 
 ، و صرفه فيه  صرا بغ  ووىه حى  ، دنىه ملى  مىال غى   بطرثى  غى  شىرعي ، وهىذا هىز الاىاهر ، وعليىه فلىز
 بني له خطأ نفسه ، وأنه ظىن خىالا الزاقىع فىلن عليىه أن ثىذها إ  ا خىر وثسىتبيةه ، أو ثروىع إليىه السىلعة 

واختىىار هىىذا القىىزل .دهنىىا قىىد فسىىخ  عليىىه بغىى  ووىىه حىى  ، فكىىان كلىى  حقىىا لىىه ، فيجىىا أن ثعىىاد إليىىه حقىىه 
 .شيخنا العي  نمد رمحه اهلل 

 [من ينفيه وإن اختلفا في أج  أو شرط فقول ]  :قوله
اختلفا يف أول ، بأن قال املعتي اشتثته من  عل  أول ، وقال البائع بل بعته علي  حاضرا ا  وىال ، كىأن 
ثتفقا عل  ععرل  اا ، فىادع  املعىتي أهنىا مؤولىة ، وقىال البىائع بىل هىي نقىدا ، أو اختلفىا يف شىرط ، فقىال 

ي بل ي  عتط كل  وا بينة بينرما ، فالقزل قىزل مىن ثنفيىه البائع أنا اشتط لنفسي اخليار شررا ، وقال املعت 
، أي مىن ثقىزل ا أوىل وا شىرط ، سىىزاء كىان بائعىا أو مبتاعىا ، وكلى   سىىكا بادصىل ، فىلن ادصىل يف البيىىع 

 .أن ثكزن بال أول وا شرط 
 [وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبط  البيع ]  :قوله

مىىت ، مث اختلفىىا ، فقىال البىىائع أنىا بعتىى  ادرل الىىع يف املزقىع الفىىال  ، وقىىال . .5 باثعىا علىى  أرل مسىاحترا 
املعىىىتي بىىىل الىىىع يف املزضىىىع ا خىىىر ، فاختلفىىىا يف عينرىىىا ، فلهنمىىىا ثتةالفىىىان وثبطىىىل البيىىىع ، وكلىىى  إن ي ثىىىرل 

 .أحدمها بقزل ا خر فري كاملسألة السابقة ، أي كما إكا اختلفا يف الثمن 
هذ  املسألة كاملسألة السابقة أن القىزل قىزل البىائع مىع رينىه ، مث املعىتي باخليىار ، إن شىاء رضىي والصةيح يف 

وهىىىذا عىىىام يف كىىىل ( إكا اختلىىىف املتباثعىىىان :)  -صىىىل  اهلل عليىىىه وسىىىل   -وإن شىىىاء فسىىى  البيىىىع ، لعمىىىزم قزلىىىه 
 .اختالا بينرما 

ض والللمن علين ، نصلب علدل يقلبض منهملا وإن أبى ك  منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العلو ]  :قوله 
 [ويسلم المبيع ثم اللمن 

أنا ا أسل  السلعة ح  ثسلمين الثمن ، وقال املعتي أنا ا أدفىع الىثمن حى  : إكا  باثع روالن ، فقال البائع 
 :أستل  السلعة ، وهذا إبا ثقع حي  خيف اخليانة أو املما لة أو حنز كل  فةينفذ للمسألة صزر 

بعتىىى  هىىىذ  السىىيارل اىىىذ  الععىىىرل : إكا كىىىان الىىثمن عينىىىا أي معينىىىا ولىىيس يف الذمىىىة كىىىأن ثقىىزل : رل ادو  الصىىز 
املبيىع  - اا ، فرنا الثمن عني ، فاحلك  أنىه ثنصىا عىدل مىن قبىل القاضىي العىرعي ثقىبض منرمىا السىلعتني 
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، وهذا الت يا ا ثارىر أنىه على  الزوىزب وثسل  املبيع مث الثمن جلرثان العادل بتسلي  املبيع مث الثمن  -والثمن 
 .بل هز عل  ادولزثة ، فلز سل  صاحا الثمن أوا قبل صاحا السلعة فال حر  

 [إن كان دينا حاال أجبر بائع ثم مشتر إن كان اللمن في   المجلس ]  :قوله 
هذ  السيارل بععرل  اا ، أبيع  : وهي إكا كان الثمن دثنا أي يف الذمة كأن ثقزل : هذ  هي الصزرل الثانية 

فىىال فىالثمن يف الذمىىة أي لىيس معينىىا ، وا ثرثىد أنىىه مؤوىل ، بىىل هىز دثىىن أي يف الذمىة ، فرىىز متعلى  يف كمتىىه ، 
 .حيتا  إ  نصا عدل بل جيا البائع عل  إعطاء املعتي السلعة 

 [ وإذا كان  ائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره]  :قوله 
بعتى  هىذ  : أما إكا كان املال غائبا يف البلد ، مبعىن ا فقىا على  البيىع واملىال غائىا يف البلىد ، كىأن ثقىزل البىائع 

السيارل بععرل  اا ، فقال املعتي قبل  ، فرنا الثمن ليس حاا ، ولكنه يف الذمة ، فىلكا قىال املعىتي املىال 
يس هىىز مؤوىىل ، لكنىىه غائىىا يف الذمىىة ، فىىاحلك  أنىىه ثعطىى  لىىيس معىىي ا ن فمعنىىا  أن املىىال ا ن غائىىا ، ولىى

املبيع ، أي  ؤخذ السلعة من البائع و عط  للمعتي مث حيجىر عليىه فيمنىع مىن التصىرا يف هىذا املبيىع ورنىع مىن 
 .التصرا ببقية ماله إن كان مؤثرا يف إثصال احل  إ  صاحبه 

 
 

 [فللبائع الفسخ  وإن كان  ائبا بعيدا عنها والمشتر  معسر]  :قوله 
فلن كان هذا املال الذي هز يف الذمة غائبىا بعيىدا عنرىا أي عىن البلىد الىع هىز منرىا أو كىان املعىتي معسىرا أي 

 .ليس عند  مال ا ن وقد ا فقا عل  أن ثكزن الثمن حاضرا فللبائع الفس  ، دن يف كل  ضررا ظاهر عليه 
ن ثكزن املال حاضرا ثدفع إليه يف نفس ا لس ، أما واملىال غائىا إنه إبا باع بعرط أ: وأو  من هذا أن ثقال 

بعيدا عنه فلنه ي ثباثع عل  هىذا ، ولىذا فالصىةيح أن املىال مطلقىا إكا كىان غائبىا عىن ا لىس فلىيس على  البىائع 
وهىىز  أن ثسىىلمه ، ولىىيس للقاضىىي أن ثلامىىه بالتسىىلي  ، وهىىذا هىىز اختيىىار املزفىى  وهىىز القىىزل الثىىا  يف املىىذها ،

اختيار العي  عبد الىرمحن بىن سىعدي وهىز القىزل الاىاهر ، دنىه قىد ثكىزن عليىه ضىرر أو را لىة فلىيس عليىه أن 
ربر  السلعة إا عل  العرط اليمين هلذا البيع ، والعرط اليمين أنه إبا باعه على  أن ثعطيىه مثنرىا حاضىرا وأا 

، وعليىه فيةىبس ، فرذا هز القزل الىراوح كمىا  قىدملس ثؤخر   أخ ا ربالف ما  يمنه العقد من إعطائه يف ا 
 .البائع السلعة عل  الثمن 

وصىزبه يف اإلنصىاا وهىز كمىا قىاا ، فىلن " وللبائع الفس  إن ظرر من املعىتي را لىة :" وقال شي  اإلسالم 
 .املما لة ضرر ، وحي  كان املعتي را ال فلن اخليار ثثب  دن اخليار ثثب  لدفع اليرر 
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 ( .أو ) الزاو مبعن ( واملعتي ) قزل املؤلف و 
 [وثبت الذيار للذلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته ]  :قوله 

هذا نزع  خر من اخليار وهز خيار احللف يف الصفة ، أي أن ثصف له املبيع مث ثتبني أنه عل  غى  كلى  ، فلىه 
ثثبى  مىع اليىرر ، وكىذل  ثثبى  اخليىار لتغى  مىا  الفس  ليىرر ، وقىد  قىدم  القاعىدل السىابقة وهىي أن اخليىار

بعين كل  الفري ، فباعه وكىان قىد : رأم فرسا عند البائع ، مث بعد ثزمني أو ثالثة قال :  قدم  رؤثته ، مثاله 
 ىىرأ عليىىه  غىى  ، وقىىد  قىىدم أن الرؤثىىة ثعىىتط فيرىىا أن  كىىزن مىىع العقىىد ، وقبلىىه بزقىى  ا ثتغىى  فيىىه املبيىىع ، فىىلكا 

 .  املبيع فلن هذا غرر فيثب  له اخليار للةزا اليرر به كما  قدم ثب   غ
 فص 

 [ومن اشترى مكيال ونحو صح ولزل بالعقد ]  :قوله  
من اشتم مكيال وحنز كاملز ون أو املعدود أو املذروع ، وظاهر كالم املؤلف عمزم احلك  يف اد عمة وغ ها ، 

اء كان مطعزما أو غ  مطعزم ، فلكا اشتم منىه شىيفا فلنىه ثصىح فكل مكيل أو مز ون أو مذروع أو معدود سز 
ت فيه شروط البيع فرز بيع صةيح وا م ما ي ثكىن خيىار  ر وثلام بالعقد ، وهذا ظاهر ، وكل  دنه بيع قد  زف

 .كما  قدم 
 [ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه ]  :قوله

كىان مكىيال أو مز ونىا أو معىدودا أو مىذروعا فلىيس لىه أن وهذا هز املراد هنا ، فمن اشتم  عاما أو حنز  سزاء  
 .ثبيعه ح  ثقبيه ، وسيأيت الكالم عل  القبض إن شاء اهلل 

ملن ابتلاع :) قلال  -صللى اهلل عليله وسللم  -أن النبلي ودليله مىا ثبى  يف الصىةيةني مىن حىدث  ابىن عمىر 
مثلىه  أحسىا كىل شىيء:" بىن عبىاي قىال وحنز  من حدث  ابن عباي وفيه أن ا( طعاما فال يبعه حتى يقبضه 

 .وهذا من قياي الصةابة وهز من أصح القياسات "  كالطعام   أي
قلال لحكليم  -صللى اهلل عليله وسللم  -أن النبلي ويف مسند اإلمىام أمحىد وصىةيح ابىن حبىان بلسىناد حسىن 

أن النبلي ابن عبىاي ، ويف الصةيةني عن  (إذا ابتعت بيعا فال تبعه حتى تقبضه :)  رضي اهلل عنه بن حزال
كيلف ذاك ؟ : نهى أن يبيع الرج  طعاما حتى يسلتوفيه ، قيل  البلن عبلاس :)  -صلى اهلل عليه وسلم  -

  (دراهم بدراهم والطعال مرج   اكذ: قال 
وهىذا  (ملن ابتلاع طعاملا :)  -صل  اهلل عليىه وسىل   -وعن اإلمام أمحد أن هذا احلك  خا  بالطعام ، لقزله 

هز من بىاب ككىر بعىض أفىراد العىام ،  (من ابتاع طعاما )  -صل  اهلل عليه وسل   -فلن قزله  القزل ضعيف ،
وهز ا ثدل عل  التخصيل كما  قدم ، وقد  قدم  أدلة عامة  دل عل  أن احلكى  عىام يف كىل مبيىع كمىا يف 
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تة فيه كثبزمىا يف الطعىام ، ودن غ  الطعام كالطعام ، فلن العلة ثاب( إكا ابتع  بيعا :) حدث  حكي  بن حاام 
 "أحسا كل شيء كالطعام :" ، ولذا قال ابن عباي 

كمىىا بينرىىا شىىي  اإلسىىالم و لميىىذ  ابىىن القىىي  أن البىىائع قىىد رتنىىع عىىن  سىىلي  املبيىىع أو را ىىل أو   اهلل أعلىى و والعلىىة وو 
 .جيةد أو حيتال ، وا سيما إكا ثب  له أن املبتاع قد ربح يف بيعه 

فىلن هىذا منىع مىن  ( وي ثصىح  صىرفه فيىه :) املنع من التصرفات كلرا كما قيد  املؤلف هنىا بقزلىه وقزل احلنابلة ب
كىىل  صىىرا ، فلىىيس لىىه أن ثربىىه أو ثىىؤور  أو حنىىز كلىى  ، هىىذا مىىا ككىىر  املؤلىىف وهىىز أحىىد القىىزلني يف املىىذها 

أو حييىل بىه وحنىز كلى  ولىه واملعرزر يف املذها ،واختار شي  اإلسالم أن املنع خمتل بالبيع ، وأن له أن ثرا 
صىل  اهلل عليىه  -هن  عن البيع خاصة ، وقد قال  -صل  اهلل عليه وسل   -اإلوارل كذل  ، وكل  دن النيب 

فرىىز يف ضىىمان البىىائع كمىىا سىىيأيت  (وال ربللح مللا لللم يضللمن :) يف سىىنن أا داود وقىىد  قىىدم احلىىدث   -وسىىل  
يف ضمانه ، والربح إبا ثكزن بالبيع ، وهىذا للمفسىدل املتقدمىة  أن ثربح فيه وهز ليس عن قرثر  ، فنر  العارع 

البائع إ  وةىزد أو را لىة  -يف الغالا  -، وإن كان  اإلوارل فيرا ربح لكنه ليس يف معن البيع ، وا ثلجأ 
أو حنىىز كلىى  لتصىىرا املعىىتي باإلوىىارل ، وهىىذا القىىزل هىىز الىىراوح ، وأن للمبتىىاع أن ثتصىىرا قبىىل القىىبض بىىأي 

 . صرا كان سزم البيع ، دن العارع هن  عن البيع ، وليس سزم البيع مبعنا  
 [وإن تلف قبله فمن ضمان البائع ]  :قوله

كمىا يف احلىدث  السىاب    -صىل  اهلل عليىه وسىل   -إكا  لف قبل القبض فمن ضىمان البىائع ، وكلى  دن النىيب 
يىىىع دنىىىه لىىىيس يف ضىىىمانه ، وثىىىد  ي  قىىىع عليىىىه بعىىىد ، ولىىىذا هنىىى  املبتىىىاع عىىىن الب( وا ربىىىح مىىىا ي ثيىىىمن :) قىىىال 

 باثعىا سىلعة ، وقبىل أن ثقبيىرا : واليمان إبا ثكزن عل  ما وقع  عليه اليد ، فاليمان على  البىائع ، فمىثال 
 .املعتي  لف  ، فرذا يف ضمان البائع ، وعليه ف وع املعتي بثمنه عل  البائع ، دهنا ليس  يف ضمانه 

 [تلف بآفة سماوية بط  البيع  وإن]  :قوله 
إكا حصىىل للمبيىىع كالىىدار وحنزهىىا  فىىة مساوثىىة ، كىىأن ثنىىال املطىىر علىى  الطعىىام فيفسىىد  ، وكلىى  قبىىل أن ثقبيىىه 

، ف وىع املعىتي بىالثمن على  البىائع دن املبيىع  دنىه يف ضىمان البىائع قبىل أن ثقىبض املعتي ، فلن البيىع ثبطىل
 .ليس يف ضمانه 
 [فه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضا  ومطالبة متلفه ببدله وإن أتل]  :قوله

، دنه قىد  لىف وهىز يف ضىمان البىائع إكا أ لفه  دمي سزاء كان املتلف البائع أو غ   خ  املعتي بني الفس  ،
كنىه إ ىام البيىع ، مث ثطالىا متلفىه ببدلىه ، دنىه ملى  لىه بىالبيع ، ل ةفله أن ثفس  ، وله أن ريىي البيىع إلمكانيى
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مل  غ  ميمزن ، فبالنار إ  أنه غ  ميمزن ركنه فسخه ، وحينفذ ثروع بالثمن عل  البائع ، وبىالنار إ  
 .امللكية فرز مال  له ف وع عل  املتلف مبثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان مقزما 

 [وما عداه يجوز تصرف المشتر  فيه قب  قبضه ] قوله 
 :عدا  أي ما( وما عدا  ) قزله 
 .املكيالت  -1
 .املز ونات  -2
 .املعدودات  -3
 :املذروعات ، باإلضافة إ   -4
 .املزصزا الذي ي ثر  -5
 .ما كان  رؤثته متقدمة عل  العقد  -6

 .فرذ  الس  هلا احلك  املتقدم وهز أنه ا جيز  بيعرا إا بعد قبيرا 
ت وحنزها  امع ح  التزفيىة ، فىلن املكيىل ا بىد أن ثقبيىه وإبا أحلقزا املزصزا وما رؤي رؤثة متقدمة باملكيال

املعتي مبا ا فقا عليه من الكيل ، فال بد أن ثعط  حقه وافيا كامال يف املكيل بالصاع ، ويف املىز ون بىالكيلز ، 
ا بىد أن ويف املعدود بالعدد ، ويف املذروع بالذرع ، وا بد أن ثستزيف حقه كامال ، وكىذل  املبيىع بالصىفة فلنىه 

ثعطيه املبيع عل  الصفة الع ا فقا عليرا ، وكذل  املعقىزد عليىه عقىدا برؤثىة متقدمىة ، فىال بىد أن ثسىتز  ، بىأن 
ثعطى  املبتىىاع هىذ  السىىلعة كمىا كىىان ر هىا بالرؤثىىة املتقدمىىة ، فرىذ  السىى  ا حيىل للمبتىىاع أن ثتصىرا فيرىىا حىى  

 ا عىىداها فىىلن لىىه أن ثتصىىرا فيىىه قبىىل قبيىىه ، كىىادرل وكالىىدار، وأمىىا مىى دهنىىا كلرىىا  تىىا  إ  اسىىتيفاء ثقبيىىرا
 .اافا و    ثباع واحليزانات والسيارات ، وما

ىىى  أن ثبيعىىىه: اافىىىا  صىىىزر ه واملبيىىىع و   ز  كزمىىىة مىىىن الطعىىىام مىىىن غىىى  أن ثىىىذكر لىىىه كيلرىىىا ، فرىىىذ  الصىىىزر السىىىابقة جي 
 نىىد احلنابلىىة ، ولعلرىى  ثسىىتدلزن مبثىىلللمعىىتي أن ثتصىىرا فيرىىا قبىىل القىىبض ، وهىىذا هىىز املعىىرزر مىىن املىىذها ع

ملن ابتلاع طعاملا فلال يبعله حتلى :) في حديث ابن عمر وابلن عبلاس  -صلى اهلل عليه وسلم  -قول النبي 
، فكأن عنده  النري إبا هز فيما حيتا  إ  استيفاء ، وهذا إبا ثكىزن  (حتى يقبضه ) وفي رواية ( يستوفيه 

 ، يف ادشياء الستة الع سب  ككرها
وهىز اختيىار شىي  اإلسىالم إ  أن هىذا احلكى  لىيس خاصىا اىذ  السى  بىل هىز عىام فيرىا ويف  ةوكها العافعي 

، واحلقيقىة أن ااسىتيفاء لىيس هىز القىبض ، وعليىه  (حتلى يقبضله :)  -صىل  اهلل عليىه وسىل   -غ ها ، لقزله 
:)  ةيةني عىىن ابىن عمىىر أنىىه قىىالفيكىزن احلكىى  حىى  ثسىتزفيه وحىى  ثقبيىىه ، وثىدل علىى  هىىذا مىىا ثبى  يف الصىى
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إذا اشللتروا طعامللا جزافللا أن يبيعللوه فللي  -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -كللانوا يضللربون علللى عهللد رسللول اهلل 
أن  باع السلع حي   بتاع حى   -صل  اهلل عليه وسل   -، وقد هن  النيب  (مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم 

عن بيع الطعام واافىا وهىز لىيس مبكيىل ،  -صل  اهلل عليه وسل   - حيز ها التجار إ  رحاهل   ، فقد هن  النيب
إ  مزضىع املبتىاع ، دن العلىة الثابتىة  -أي مزضىع البىائع  -ومع كل  فقد هن  أن ثبىاع حى  ثنقىل مىن مزضىعه 

 .ة يف  غ ها فيما حيتا  إ  استيفاء ثابتة أثيا فيما ا حيتا  إ  استيفاء ، فالعلة الثابتة يف الس  املتقدمة ثابت
 [وإن تلف ما عدا المبيع بكي  ونحوه فمن ضمانه ] قوله 

وهىز مىا  قىدم مىن ادصىناا السىتة  -أي من ضمان املعتي ، فما عدا املبيع بكيل وحنز  ( فمن ضمانه ) قز  
 - هز من ضمان املعتي ، وكل  دهنى  ثىرون أنىه جيىز  لىه أن ثتصىرا فيىه ، وأن ثىربح فيىه ، وإكا كىان النىيب -

فىدل هىذا على  أن مىا عىدا ادصىناا السىتة هىز مىن  (نهى علن ربلح ملا للم يضلمن :)  -صل  اهلل عليه وسل  
ضمان املعتي دنه ربىح فيىه ، وعلى  القىزل الىذي  قىدم  رويةىه ا حيىل لىه أن ثىربح فيىه ، دنىه لىيس بيىامن ، 

 .فيه وهز قزل شي  اإلسالم ابن  يمية أنه ليس يف ضمانه ، فليس له أن ثربح 
 [ما لم يمنعه البائع من قبضه ] قوله 

إكا قلنىىا إنىىه يف ضىىمان املعىىتي ولكىىن منعىىه البىىائع مىىن قبيىىه فلنىىه ثكىىزن يف ضىىمان البىىائع ، دنىىه غاصىىا لىىه ، 
يف ضىىمان الغاصىىا ، وهىىذا علىى  القىىزل بأنىىه مىىن ضىىمان املعىىتي ، وأمىىا  املغصىىزبفكىىان يف ضىىمانه ، كمىىا أن 
ئع كما  قدم  رويةه فال فرا بني هذ  املسألة واملسألة السابقة فالكل من ضمان عل  القزل بأنه يف ضمان البا

 .البائع 
 .فأذ املعتي استالمه ، فرز من ضمان املعتي  .ومكنه من القبض  لكن إن بذله البائع

 [ويحص  قبض ما بيع بكي  أو وزن أو عد أو ذرع بذلك ]  :قوله
 كيف ثكزن القبض ؟ ، وأنه ربتلف باختالا السلع ، مابعدها ارل وثبني املؤلف ى رمحه اهلل ى اذ  العب

فما بيع بكيل ثكزن قبيه بكيلىه ، واملكيىل ثكىزن بالصىاع ، ومىا بيىع بىز ن ثكىزن قبيىه بز نىه ، وكلى  بىالكيلز 
 والر ل وحنزمها ، وما بيع مذروعا فقبيه بالذرع وهكذا ،

رد الكيل والز ن والذرع والعد ليس بقبض ، فىال بىد مىن أن وعن اإلمام أمحد أنه ا بد من قبض كل  ، فلن جم 
ربلي بينه وبني السلعة ، وهذا القىزل هىز الىراوح ، فىلن جمىرد الىز ن والىذرع والكيىل والعىد لىيس بقىبض مىا دام يف 

صللى  -كنلا فلي زملان النبلي ) :ثد البائع ، وثدل هلذا ما ثب  يف صةيح البخاري ومسل  عن ابن عمر قىال 
فيبعث علينا من ي مرنا بانتقاله  -وهذا يشم  الطعال الجزاف والمكي   -نبتاع الطعال  -وسلم  اهلل عليه
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وعليىه فمجىرد الكيىل والىز ن والعىد لىيس بقىبض ،  (من مكانه الذ  ابتعناه فيه إلى مكان سواه قب  أن نبيعه 
 .وإبا هز استيفاء 
 [وفي صبرة وما ينق  بنقله ]  :قوله 

ة من الطعام ، وقبيرا ثكزن بنقلرا دهنا ي  بىع كىيال بىل بيعى  واافىا ، وقبيىرا يف العىرا هي الكزم: الصال 
 .بنقلرا ، وكما  قدم يف احلدث  املتف  عليه من حدث  ابن عمر وفيه ادمر بنقلرا 

 [ وما يتناول بتناوله]  :قوله 
 . أي ما ثعطي باليد فقبيه ثكزن بلعطائه باليد ، وهذا هز القبض عرفا فيه

 [و يره بتذليته ]  :قوله
فادرل والدار واملركزبات وحنز كلى  قبيىرا ثكىزن بتخليترىا مىن غى  مىانع ، فىلكا خلى  بينىه وبينرىا ولىيس مثى  

دن العىرع ي .حائل فرذا هز قبيرا عرفا ، وعلى  هىذا فالقاعىدل أن القىبض هىز مىا ثثبى  أنىه قىبض يف العىرا 
 .عرا حيدد  رثقة القبض ف وع يف كل  إ  ال

 [واإلقالة فسخ ]  :قوله
هي أن ثأكن البائع بلرواع السىلعة إليىه بثمنرىا ، بعىد لىاوم العقىد ، وهىي سىنة مسىتةبة ، ويف سىنن أا : اإلقالة 
 قالىةوهىل اإل، (أقال اهلل علز وجل  علرتله  تهمن أقال مسلما بيع:)  أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال داود

بيعىىا ، أي إ الىىة ورفىىع ، وهىىذ  حقيقترىىا ، وعليىىه فتجىىز  قبىىل قىىبض     وليسىىهىىي فسىى :فسىى  أم بيىىع ؟ اجلىىزاب 
املبيىىع ، وهىىذ  هىىي مناسىىبة ككىىر اإلقالىىة هنىىا ، وعىىن اإلمىىام أمحىىد وهىىز مىىذها مالىى  أن اإلقالىىة بيىىع ، دهنىىا نقىىل 
  املل  بعزل عل  ورة التاضي ، والراوح ادول ، وهي فس  للعقد مىن حىني الفسى  ، وهىز املىذها واختىار 

 .شي  اإلسالم ، وعليه فيكزن النماء للمعتي 
 [تجوز قب  قبض المبيع بمل  اللمن ]  :قوله 

فلكا قلنا إن املعتي لىيس لىه أن ثبيىع السىلعة حى  ثقبيىرا ، وقلنىا إن اإلقالىة ليسى  بيعىا ، فلهنىا وىائال قبىل أن 
 .ليس  بيعا   واإلقالة، دن املنري عنه هز البيع ، ثقبض السلعة 

هر كالم املؤلف أن البيع إ  البائع قبىل القىبض غى  وىائا ، ولىذا ككىر الفسى  ، فلىز أن روىال اشىتم سىلعة وظا
شىتثرا منى  بىأكثر ، فرىل جيىز  هىذا أمن  خر ، وقبل أن ثقبيرا هذا املعتي رغب  نفس البائع فيرا ، وقىال 

 ؟
أن إروىاع  و بيىع فىال جيىز  ، أقىل فرىز كثىر أوفلن كان أ( مبثل الثمن)لذا قال املؤلفظاهر املذها أنه ا جيز  ،

 . القزل ضعفالسلعة إ  البائع قبل القبض عل  سبيل التباثع غ  وائا ، ويف هذا 
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ولذا اختار شي  اإلسىالم ابىن  يميىة وىزا  كلى  ، وكلى  دن العلىة السىابقة منتفيىة ، فىلن العىارع إبىا هنى  عىن  
أي بيىد  -لىة وامتنىاع البىائع مىن  سىلي  السىلعة ، أمىا والسىلعة بيىد  بيع السلع قبل قبيرا خعية اجلةىزد واملما 

فلن هذا انتفاء للعلة املتقدمة ، وعليه فالراوح ما اختىار  شىي  اإلسىالم أن البيىع على  البىائع وىائا قبىل  -البائع 
 .القبض دن احلك  ثدور مع علته ووزدا وعدما 

لىثمن ، دهنىا إن ي  كىن مبثىل الىثمن بىل كانى  بىأكثر منىه أو عل  املىذها جتىز  اإلقالىة قبىل القىبض مبثىل ا:إكن 
 .اجلزا  كما  قدم  اإلسالموهي عنده  ا جتز  ، واختار شي  .بأقل فلهنا بيع ، دهنا أصبة  هنا معاوضة 

 [وال خيار فيها وال شفعة ]  :قوله 
وكىذل  ا ثثبى  فيرىا شىفعة دهنىا إبىا  فال خيار فيرا دن اخليار إبا ثثب  يف البيع واإلقالة فس  وليس  بيعا ،

 . ثب  يف البيع واإلقالة فس  وليس  بيعا ، وسيأيت الكالم عل  العفعة يف بااا 
 : مس لة 

 حك  اإلقالة بعد نداء اجلمعة الثا  ؟
ن احلنابلىىة ككىىروا أهنىىا وىىائال ، ويف هىىذا ناىىر ، وكلىى  دنىىه لىىيس املقصىىزد قيىىية التبىىاثع بىىل املقصىىزد اانعىىغال عىى

 .اجلمعة ، وثقع يف اإلقالة ما ثقع يف البيع من اانعغال عن صالل اجلمعة ، وهذا أمر ظاهر 

 هل  كزن اإلقالة حيلة عل  الربا ؟
وكلىى  ملىىا  قىىدم مىىن أن اإلقالىىة ا  صىىح إا أن  اجلىىزاب عىىن هىىذا أن ثقىىال إهنىىا ا  كىىزن حيلىىة علىى  الربىىا مطلقىىا  

ربىح ، دن اإلقالىة  ىاع ، فىال  كىزن بأقىل مىن الىثمن وا أكثىر ، فىلن   ثكزن الثمن واحدا ، فال  سىم  إقالىة مىع
 .كان  بأقل من الثمن أو أكثر فري بيع وليس بلقالة 

 باب الربا والصرف
فرىز  ثىادل : ، وأمىا اصىطالحا  ﴾فإذا أنزلنلا عليلا الملا  اهتلزت وربلت  ﴿قال تعالى الاثىادل ، : الربا يف اللغة 

 .التعرثف يف الكالم عل  أحكام الربا إن شاء اهلل  يف شيء خمصز  ، وثتيح هذا
وملن ،  ﴾وأحل  اهلل البيلع وحلرل الربلا  ﴿قولله تعلالى وهز نرم بالكتاب والسنة واإلمجىاع ، أمىا الكتىاب فمنىه 

  متف  عليه (أك  الربا  -وذكر منها  -اجتنبوا السبع الموبقات :)  -صلى اهلل عليه وسلم  -السنة قوله 
آكل  الربلا وموكلله وكاتبله  -صلى اهلل عليله وسللم  -لعن رسول اهلل :) لم عن جابر قال وفي صحيح مس
أي : ، و كىىل الربىىا    يف البخىىاري مىىن حىىدث  أا وةيفىىة أي يف اإلمث ، وحنىىز  (هللم سللوا  : وشللاهديه وقللال 

وشىاهدثه كىىذل  يف  وكا بىىه . وهىىز العىخل ا تىا  هىز دافىىع الربىا:  خىذ الاثىادل ، وهىىز املتىاور بالربىىا ، ومزكلىه 
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بيع نقد : والصرا  ﴾وال تعاونوا على اإلثم والعدوان  ﴿وقد قال تعالى اإلمث ، دهن  قد أعانزا عل  اإلمث ، 
 .بنقد ، أي بيع دراه  بدراه  ، أو بيع دراه  بدنان  ، ا د اجلنس أو اختلف 

 [يحرل ربا الفض  في مكي  وموزون بيع بجنسه ] قوله 
 :يف حدث  عبادل بن الصام   -صل  اهلل عليه وسل   -با فاا املذاها ادربعة، لقزله  حيرم ربا الفيل

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبلر بلالبر والشلعير بالشلعير والتملر بلالتمر والمللح بلالملح مللال بملل  ) 
مسىل   فرىذا  روا  (فبيعلوا كيلف شلئتم إذا كلان يلدا بيلد  صلنافسوا  بسوا  يدا بيد فلإذا اختلفلت هلذه األ

كأن ثبيع برا با ( يف مكيل أو مز ون بيع  نسه ) احلدث  صرثح يف ربا الفيل ، وهز كما عرفه املؤلف بقزله 
، فالطرا ادول ثدفع مائة صاع ، وا خر ثدفع  سعني صاعا ، فرىذا مىن ربىا الفيىل ، فلىيس فيىه  ىأخ  ، بىل 

 .فيه حلزل ، لكن فيه فيل 
هىىىذا : فىىىلن قيىىىل (  ال ربلللا إال فلللي نسللليئة:)  قىىىال-صىىىل  اهلل عليىىىه وسىىىل   -النىىىيب وروم البخىىىاري ومسىىىل  أن 

 ( . إنما الربا في النسيئة:) احلدث  مفرزمه أن ربا الفيل وائا ، ويف لفن ملسل  
مبفرىىزم قزلىىه ، فىىلن حىىدث  عبىىادل بىىن  -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -ا ثعىىارل منطىىزا قزلىىه : فىىاجلزاب أن ثقىىال 

ربىىا  وىىزا  دل علىى   ىىرمي ربىىا الفيىىل ، وأمىىا هىىذا احلىىدث  املتفىى  عليىىه فمفرزمىىه ثىىدل علىى ثىى منطزقىىةالصىىام  
 -صل  اهلل عليه وسىل   -الفيل ، فال ثعارل املنطزا باملفرزم كما هز متقرر يف عل  ادصزل ، وعليه فقزله 

  كمىا إكا قيىل ا عىاي يف أي أعا  الربا وأقبةه وأشد  هز ربا النسيفة ، وادمر كذل (ال ربا إال في نسيئة :) 
املدثنىىة إا  ثىىد ، فىىال ثعىىين أنىىه لىىيس هنىىاك يف املدثنىىة عىىاي سىىزا  ، ولكىىن املقصىىزد أنىىه أعلىى  أهىىل املدثنىىة ، وهنىىا  
كىىذل  ، وإبىىا حىىرم ربىىا الفيىىل دنىىه كرثعىىة إ  ربىىا النسىىيفة ، فتةررىىه مىىن بىىاب سىىد الىىذرائع ، وأمىىا ربىىا السىىيفة 

 ره من باب  رمي املقاصد، أي  ر فتةرره  رمي أصلي 
 .الكيل ثكزن بالصاع ، والزس  ، وحنز كل  ( يف مكيل ) وقزله 
 .الز ن ثكزن باملياان ، كما ثكزن عندنا باجلرامات ، ويف  من متقدم بادر ال ( ومز ون ) وقزله 

و كىىان غىى  مطعىىزم  أنىىه سىىزاء كىىان الكيىىل مطعزمىىا كىىالا والتمىىر والعىىع  ، أ( يف مكيىىل ) وظىىاهر كالمىىه يف قزلىىه 
كلىى  جيىىري يف حكىى  ربىىا الفيىىل ،  ل، ومثلىىه كثىى  مىىن اددوثىىة ، فىىلن كىى -وهىىز مىىن املىىزاد املنافىىة  -كادشىىنان 

واملز ون كىذل  سىزاء كىان مطعزمىا كالسىكر واللةى  واللىا وحنىز كلى  ، أو كىان غى  مطعىزم كالىذها وفيىة ، 
 .وهذا هز املذها 
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:    ىىىرمي الربىىىا يف ادصىىىناا السىىىتة املتقدمىىىة يف حىىىدث  عبىىىادل ، وهىىىي واعلىىى  أن أهىىىل العلىىى  مجيعىىىا أمجعىىىزا علىىى
الىىذها والفيىىة والىىا والقمىىح والعىىع  وامللىى  والتمىىر ، فقىىد أمجعىىزا علىى   ىىرمي ربىىا النسىىيفة فيرىىا ، وكىىذل  ربىىا 

 الفيل يف قزل عامتر  كما  قدم ، واختلفزا هل ثقاي عليرا غ ها أم ا ؟
بن عقيل مىن احلنابلىة إنىه ا ثقىاي عليرىا غ هىا ، أمىا الااهرثىة فجرثىا على  قاعىدم  افقال الااهرثة وهز اختيار 

خمتصىىا  عنىىد   يف نفىىي القيىىاي ، وهىىي با لىىة ، وأمىىا ابىىن عقيىىل فلنىىه قىىد خفيىى  عليىىه العلىىة ، فبقىىي هىىذا احلكىى 
 وغىى  كلىى  ، بادصىىناا السىىتة ، وكهىىا مجىىاه  العلمىىاء إ  القىىزل بالقيىىاي ، أي إحلىىاا غ هىىا كىىاللة  واللىىا

 :واختلفزا يف العلة اجلامعة الع  ثب  يف الفرع ليثب  له حك  ادصل 
العلة يف الذها والفيىة هىي الىز ن ، ويف ادصىناا ادربعىة الباقيىة هىي الكيىل ، : فقال احلنابلة وادحناا  -1

ليىىه فيجىىز  بيىىع املطعىىزم فقىىالزا كىىل مكيىىل أو مىىز ون سىىزاء كىىان مطعزمىىا أم غىى  مطعىىزم فلنىىه حيىىرم فيىىه الربىىا ، وع
 .املعدود كالبيض بالبيض فيال 

وقال املالكية يف علة ادصناا ادربعة أهنا ااقتيات واادخار ، وأن القىزت هىز مىا ثبىين عليىه ا دمىي بدنىه  -2
، واملىدخر هىز مىا ثىدخر إ  ادمىد املبتغى  منىه عىادل ، وا ثفسىد بالتىأخ  ،   در  واللةى كىاد عمة  أصزل امن 
ا ثكىىزن هىىذا يف الىىا وحنىىز  ، مىىالا الفزاكىىه وحنزهىىا فلنىىه ا ثىىدخل يف هىىذا ، ويف معىىن ااقتيىىات إصىىال  كمىى

 .القزت كملح وحنز  ، وهذ  علة ربا الفيل عنده  ، وأما ربا النسأ فالطع  عل  غ  ورة التداوي
كىل مطعىزم سىزاء كىان مكىيال أو وقال العافعية العلة هي الطع  ، سزاء كان اقتيا ا أو  فكرا أو  ىداوثا ، ف -3

مز ونا أو ي ثكن مكيال وا مز ونا ، وسزاء كان قز ا أو مدخرا أو ي ثكن كذل  ، واسىتدلزا على  كلى  بقىزل 
رضىي اهلل  كمىا يف بعىض رواثىات حىدث  عبىادل(  مىثال  مبثىل الطعىام بالطعىام:)  -صل  اهلل عليه وسل   -النيب 
، فعليىىه "  وكىىان  عامنىىا ثزمفىىذ العىىع  :" كمىىا يف مسىىل    -اهلل عنىىه  رضىىي -، وأويىىا عنىىه بقىىزل معمىىر   عنىىه
 .أي العع  بالعع  ( الطعام بالطعام :) قزله 
وعن اإلمام أمحد أن العلة هي الكيل والطعى  ، فىلكا كىان مكىيال مطعزمىا فىلن الربىا ثثبى  فيىه ، وهىذا القىزل  -4

أن ثكزن هذا الطعىام قز ىا أو مىا ثصىلح القىزت ، وهىذا هىز وهز : اختار  شي  اإلسالم و لميذ  ابن القي  بقيد 
أصىىح املىىذاها ، وهىىز أن العلىىة هىىي الكيىىل مىىع كزنىىه قز ىىا أو مىىا ثصىىلح القىىزت ، وكلىى  دن ادصىىناا ادربعىىة  
كلرا قزت ، أو ما ثصلح القزت ، وهذ  العلىة يف احلقيقىة هىي العلىة املىؤثرل ، فىلن هىذ  أ عمىة للنىاي ، والنىاي 

الطعام ، وثتيررون حبسابه علير  بالاثادل والنسيفة مبا ا ثتيررون فيما سزا  ، كما أهن  ثتيىررون حيتاوزن إ  
مبىىىا ا ثتيىىررون بغ هىىىا مىىىن اد عمىىىة ، ومىىىا ككىىىر   -وقىىد قىىىام  عىىىامر  عليرىىىا  -باد عمىىة الىىىع هىىىي قىىىزت هلىىى  

دخر وهي قىزت هلى  كىاللة  وحنىز  ، املالكية من اادخار ا ثارر أن هذا مؤثر لتيرر الناي اد عمة الع ا  
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فأصح املذاها مىا هىز رواثىة عىن اإلمىام أمحىد واختىار  شىي  اإلسىالم و لميىذ  ابىن القىي  وهىز مجىع بىني مىا ككىر  
العىىافعية واحلنابلىىة وادحنىىاا ، فىىلن العلىىة عنىىد ادحنىىاا واحلنابلىىة هىىي الكيىىل ، وعنىىد العىىافعية هىىي الطعىى  ، 

ما اشت ه املالكية وهز أن ثكزن قز ا ، ومثله ما ثصلح القىزت ، وقىد نىل  فجمع  فيرا هذ  الرواثة وأضاف 
على  امللىح ، هىز لىيس بقىزت وإبىا هىز رىا ثصىلح القىزت ، فرىذ  هىي العلىىة يف  -صىل  اهلل عليىه وسىل   -النىيب 

 .ادصناا ادربعة لكن بعرط اادخار 
 :وأما العلة يف الذها والفية فعل  أقزال عند أهل العل  

إن العلىىة هىىي الىىز ن ، فكىىل مىىا كىىان مز ونىىا فيجىىري فيىىه الربىىا بنزعيىىه ، وإن ي  -كمىىا  قىىدم   -فقىىال احلنابلىىة  -1
ثكىىن كهبىىا وا فيىىة ، وهىىذا هىىز مىىذها ادحنىىاا أثيىىا ، فاحلنابلىىة وادحنىىاا ثتفقىىزن يف العلىىة يف ادصىىناا  

 .كلرا 
ن اإلمام أمحد واختار  شي  اإلسالم و لميىذ  ابىن العلة هي الثمنية ، وهز رواثة ع: وقال العافعية واملالكية  -2

العلىىة هىىي الثمنيىىة وكلىى  دن علىىة الىىز ن ليسىى  مبىىؤثرل ، وإبىىا قلنىىا إن الكيىىل مىىؤثر يف ادصىىناا : القىىي  ، قىىالزا 
السىىابقة دنىىه ا ركىىن احلكىى  بالتفاضىىل بىىني ادشىىياء ومعرفىىة الفىىزارا بينرىىا إا بالكيىىل والىىز ن ، ولىىذا سىىيأيت أن 

إلسىىىالم ا ثفىىىرا بىىىني الكيىىىل والىىىز ن يف ادصىىىناا املتقدمىىىة ، وأن الربىىىا جيىىىري فيرىىىا وإن كانىىى  بىىىالز ن ا شىىىي  ا
بالكيل ، فلن قيية الز ن ليس  مبؤثرل لكن ثعرا اا التماثل من عدمه ، فالذها والفية نقىدان ، فرمىا قىي  

علىة يف ادصىناا ادربعىة أهنىا قىزت ، فرىي ادشياء وأمثاهنا ، فري العلىة احلقيقيىة يف الىذها والفيىة ، كمىا أن ال
قزت أو ما ثصلح القزت ، ولز قلنا إن العلة هي الز ن ملا كان هناك ربىا يف  عىامالت النىاي اليىزم ، دن النقىزد 

 .اليزم ا  ز ن بل  عد عدا ، وهذا را ثيعف القزل بأن العلة هي الز ن 
نىىاي ربزثىىة  تعىىدد أوناسىىرا بتعىىدد ورىىات إصىىدارها ، فيجىىري وادوراا النقدثىىة فيرىىا علىىة الثمنيىىة ، فعليىىه هىىي أو
، وعلىى  كلىى  فالرثىىال السىىعزدي وىىنس ، والىىدره  اإلمىىاريت  فيرىىا نزعىىا الربىىا ، وهىىذا مىىا قرر ىىه هيفىىة كبىىار العلمىىاء
 .ونس واجلنيه املصري ونس وهكذا بقية العمالت 

 [ويجب فيه الحلول والتقابض ]  :قوله 
ا ، حىاا يف جملىس العقىد ، ومقبزضىا أي ثىدا بيىد ، فىلن  قابيىا يف غى  جملىس أي جيا أن ثكزن حىاا مقبزضى
إ  أن قىال  (اللذهب باللذهب والفضلة بالفضلة :)  -صل  اهلل عليه وسل   -العقد فلن كل  ا حيل ، لقزله 

ا ، أو ، و ا بىىد كمىىا  قىىدم أن ثكىىزن مىىثال مبثىىل ، فلىىيس لىىه أن ثبيىىع بىىرا وإن كىىان ردثفىىا بىىا  يىى (يللدا بيللد :) 
 .بالعكس مع التفاضل ، فرذا ا جيز  

 [جزافا  ببعضإال وزنا وال بعضه  سهوال يباع مكي  بجنسه إال كيال ، وال موزون بجن]  :قوله
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 :هذ  ثالث صزر ثنر  عنرا 
يف واملعىرزر  -، فالا ثكال بالصاع ، فلز باعه بىالز ن ( وا ثباع مكيل  نسه إا كيال ) قزله : الصزرل ادو  

 .فرذا ا جيز  ، فال جيز  بيع الا بالا إا أن ثكزن احلساب بالكيل  - ماننا أنه بالز ن 
فالسىىكر ثىىز ن بالكيلزورامىىات ، فلىىز باعىىه الصىىاع فىىذل  ا ( وا مىىز ون  نسىىه إا و نىىا ) قزلىىه : الصىىزرل الثانيىىة 

 .جيز  ، ولز عل  التساوي بينرما 
هذ  كزمة مىن التمىر أبيعرىا عليى  اىذ  الكزمىة مىن : فلكا قال ( ببعض واافا  وا بعيه) قزله : الصزرل الثالثة 

 .التمر ومها ا ثعلمان قدر كل كزمة ، فرذا ا جيز  
فىىالبيع ( مىثال مبثىل :) -صىل  اهلل عليىه وسىىل   -أمىا الصىزرل ادخىى ل فىال إشىكال يف النرىىي عنرىا ، وكلى  لقزلىىه 

 .منرما واهل باملقدار ، واجلرل بالتماثل كالعل  بالتفاضل واافا ليس فيه  ق  املثلية ، بل كال 
وأما املسألتان ادوليىان ومىا بيىع املكيىل ونيىه و نىا ، وبيىع املىز ون  نسىه كىيال ، أي أن ثبيىع الىا بالكيلزورامىات 
ار بىدل أن ثبعىه با صىع ، وثبيىع السىكر با صىع مكىان الىز ن ، فرىذا وىائا ، وهىز مىذها املالكيىة ، وهىز اختيى

، والتماثىىل ثابىى  سىىزاء باعىىه بالكيىىل أم بىىالز ن وهىىذا ظىىاهر  دن املقصىىزد معرفىىة التماثىىل شىىي  اإلسىىالم ، وكلىى 
 .لز ن بيعر  با أكثر،وعمل الناي يف هذا الزق  عل  هذا، فان الناي صار 

 [فإذا اختلف الجنس جازت اللالثة ]  :قوله
ثة لعدم اشتاط التماثل ، فلز باع مىا ثكىال بىالز ن ، أو مىا إكا اختلف اجلنس كأن ثبيع برا بعع  ، وا ت الثال

هىىذ  الصىىال مىىن العىىع  : ، فىىلكا قىىال  بعىىرط أن ثكىىزن ثىىدا  بيىىد ثىىز ن بالكيىىل، أو باعىىه واافىىا فرىىذا كلىىه وىىائا
أشتثرا من  اذ  الصال من الا فرذا وائا لعدم اشتاط التماثل ، وعل  التويح املتقدم فال إشكال يف كل  

. 
 [والجنس ما له اسم خاص يشم  أنواعا كبر ونحوه ]  :قوله 

فىاجلنس مىا لىه  .كذل  فله أنزاع منرا املىال والعنىا والىتم ن وادر  الا له أنزاع ، والتمر له أنزاع ، والعع  كذل 
 .اس  خا  ثعمل أنزاعا 

 [وفروع األجناس كاألدقة واألخباز واألدهان ]  :قوله 
 .اددقة مجع دقي  ، وهز معروا ، وهز الطةني  يفروع ادوناي أونا

واددهىىان كىىدهن الىىذرل ودهىىن الاثتىىزن ودهىىن السمسىى  ، فرىىذ  فىىروع ادونىىاي ، فتعطىى  حكىى  أصىىلرا فتكىىزن 
ونسا ، فعليه ا جيز  أن ثباع  ةني بطةني من الا إا مع التماثل والتقابض ، ا جيز  أن ثباع خبا الا مبا 
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ل والتقىىابض ، وا جيىىز  أن ثبىىاع دهىىن الىىا بىىدهن الىىا إا مىىع التماثىىل والتقىىابض ، وكلىى  دن الىىا إا مىىع التماثىى
 . فروع ادوناي هلا حك  ادصل 

إن  وبيان كل  أن هذا الفرع.يف كل   فصيال   إن:و لميذ  ابن القي   اإلسالمشي   وهز اختيار: والقزل الثا  
، لىاوال كزنىه قز ىا ، وعلى  هىذا فلىيس بربىزينطىة فلنىه خىر  عىن  الىذي ثصىنع مىن احل أخر  عن كزنىه قز ىا كالنعى

علىة الربزثىىة وهىي ااقتيىىات ، وإن ي  ىال عنىىه العلىىة الربزثىة بىىل ثبتى  فيىىه فرىىز وىنس  خىىر منفىرد بنفسىىه ، فىىاخلبا 
وىىىنس ، واحلنطىىىة وىىىنس  خىىىر ، وهكىىىذا فىىىروع ادونىىىاي ، فعليىىىه جيىىىز  بيىىىع  ثىىى  الاثتىىىزن بىىىالاثتزن ، وبيىىىع اخلبىىىا 

 .وهكذا  طةباحلن
 [واللحم أجناس باختالف أصوله ]  :قوله 

، نس ثالى  ، فىالعال بىاختالا أصىزلهفلة  اليأن واملعا هذا ونس ، وحل  البقر ونس  خر ، وحلى  اإلبىل وى
فرىىذ  فصىىيلة املعىىا ، وثىىدخل فيرىىا اليىىأن وحنىىز  ، وهىىذ  فصىىيلة الىىا ، وثىىدخل فيرىىا اجلىىزاميس وحنزهىىا ، وهىىذ  

فيرا أنزاعرا ، فبيع حل  اإلبل بلة  البقر جيىز  بعىرط التقىابض ، أمىا املفاضىلة فرىي وىائال  فصيلة اإلبل فيدخل
 .دن ادوناي هنا خمتلفة ، وأما بيع حل  البقر حب  البقر فال جيز  إا بالتقابض والتماثل دنه ونس واحد 

 [وكذا اللبن ] :قوله 
 .نس  خر ، وهكذا فاللا ثتبع أصزله ، فلا اإلبل ونس ، ولا البقر و

 [واللحم والشحم والكبد أجناس ]  :قوله 
فاللة  ونس ، والعة  ونس  خىر ، والكبىد وىن  خىر ، وهكىذا بقيىة أوىااء احليىزان ، فلهنىا أونىاي خمتلفىة ، 
وكلىى  دن لكىىل منرىىا اسىى  وحقيقىىة لتلىىف عىىن اسىى  وحقيقىىة ا خىىر ، وعليىىه فبيىىع اللةىى  بالكبىىد ثعىىتط فيىىه 

 .أما بيع اللة  من ونس واحد فال بد فيه من التماثل والتقابض التقابض فةسا ، و 
 

 [وال يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ]  :قوله 
أي أنه ليس له أن ثبيع حل  إبل ببع  ، وا حل  البقر ببقرل ، أو حل  الغن  بغنمة ، وحنىز كلى  ، وكلى  للجرىل 

، وثىدل عليىه مىا روا  مالى  يف مز فىه بسىند صىةيح إ  بالتماثل ، و قدم أن اجلرل بالتماثل كىالعل  بالتفاضىل 
، ولىه شىاهد ( هنى  عىن بيىع اللةى  بىاحليزان :)  -صىل  اهلل عليىه وسىل   -سعيد بن املسىيا رمحىه اهلل أن النىيب 

، وهذا هز مذها مجاه  العلمىاء ، وأنىه ا جيىز   -رضي اهلل عنه  -عند البيرقي من حدث  مسرل بن وندب 
وكىذل  إكا بىاع كيلىزمن حلى  شىال بكيلىزثن .ان من ونسه ، والعلة كما سب  هي اجلرل بالتماثىل بيع اللة  حبيز 

 .من حل  شال أخرم فال جيز  للعلة السابقة 
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 [ويصح بغير جنسه ]  :قوله 
صل  اهلل عليىه وسىل   -فلز باع كذا كيلز من حل  اإلبل بيأن أو معا فرذا وائا إكا كان ثدا بيد ، لقزل النيب 

فيجز  هذا ولز مع التفاضل ، أما النسىيفة  (فإذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) : -
صىل  اهلل  -فال جيز  سىزاء كىان  نسىه أم بغى  ونسىه ، وثىدل هلىذا مىا روا  اخلمسىة واحلىدث  صىةيح أن النىيب 

إكا كىىان املقصىىزد اللةىى  :" سىىالم ، قىىال شىىي  اإل (نهللى عللن بيللع الحيللوان بللالحيوان نسلليئة :)  -عليىىه وسىىل  
فلكا كان املقصزد هز اللة  فلنه ا جيز  كل  ، وكل  ملىا  قىدم يف العلىة يف الربىا وأهنىا هىي القىزت ، " وإا فال 

صللى اهلل عليله وسللم  -أن النبي  فلكا كان املقصزد هز اللة  فيةرم وإا فيجز  ، ولذل  ثب  يف املسىتدرك
وكلى  دن املقصىزد لىيس هىز  (رين وباللالثة ، والبعيرين باللالثة إللى إبل  الصلدقة اشترى البعير بالبعي:)  -

 اللة  ، وإبا املقصزد هز الركزب ، وهذا مجع بني اددلة ، فعليه ا جيز  
 .باحليزان  -بقصد اللة   -بيع احليزان 

 [وال يجوز بيع حب بدقيقه وال سويقه ]  :قوله
ا بالىىىدقي  وهىىىز  ةينىىىه ، وكلىىى  للجرىىىل بالتماثىىىل ، واجلرىىىل بالتماثىىىل كىىىالعل  فىىىال جيىىىز  لىىىه أن ثبيىىىع احلىىىا كىىىال

بالتفاضل ، وعن اإلمام أمحىد أن كلى  وىائا و نىا ، وهىذا هىز الاىاهر ، فىلن التفاضىل إبىا ثقىع يف الكيىل ، وأمىا 
لزوىىىزد  بىىىالز ن فىىىلن التماثىىىل ثعلىىى  ، وإبىىىا ثقىىىع التفاضىىىل يف الكيىىىل دن الىىىدقي  سىىىيكزن أكثىىىر بكثىىى  مىىىن احلىىىا

مسىىافات بىىىني احلبىىىزب ، وعلىىى  هىىىذا فىىالراوح هىىىز الرواثىىىة عىىىن اإلمىىىام أمحىىد أن بيىىىع الىىىدقي  حببىىىه وىىىائا إكا ثبىىى  
 .التماثل بالز ن 

والسىىزث  هىز أن ثيىعه علىى  النىار حىى  ثأخىذ شىيفا مىىن احلمىرل ، مث ثزضىع عليىىه شىيء مىىن ( وا سىزثقه ) وقزلىه 
ع احلىىا بالسىىزث  ، وا جيىز  أن ثبيىىع الىىدقي  بالسىىزث  لعىىدم معرفىىة الاثى  واملىىاء وحنىىز كلىى  ، فىىال جيىز  لىىه أن ثبيىى

التماثىىل ، دن السىىزث  قىىد أضىىيف إليىىه شىىيء مىىن السىىمن أو مىىن املىىاء ، وقىىد وضىىع علىى  النىىار فىىال ثثبىى  حينفىىذ 
 .التفاضل كالعل  ب  بالتماثل، واجلرل التماثل 
 [وال نيئه بمطبوخه ]  :قوله

 كبيىع أر  مطبىز  بىأر   ء وأ   ، فمىثال بيىع احلنطىة بىاهلرثس أو بيىع الىا بىاخلباا حيل لىه أن ثبيىع الىينء بىاملطبز 
 .هذا ا جيز  لعدم معرفة التماثل 

 [وأصله بعصيره ]  :قوله
فادصل مثال الاثتزن ، فال جيز  أن ثباع بعص   وهز  ث  الاثتزن ، لعدم معرفىة التماثىل ، والاثتىزن قىالزا هىز رىا 

 . ثته فرع عنه ، والفرع له حك  ادصل جيري فيه الربا ، و 
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 [وخالصه بمشوبه ]  :قوله
فلز باع حنطة خالصة حبنطة معزبة فرذا ا جيز  ، وكل  للجرل بالتماثل ، أما إكا كىان العىائا ثسى ا حبيى  

 .ا ثؤثر فلنه جيز  للعفز عن اليس  
 [ورطبه بيابسه ]  :قوله 

ويلللدل عليللله ملللا ثبلللت عنلللد الذمسلللة  . ن الر ىىىا إكا ثىىىبس نقىىىلد فلىىىز بىىىاع مىىىثال ر بىىىا بتمىىىر فرىىىذا ا جيىىىز 
أيلنقص : سلئ  علن بيلع الرطلب بلالتمر ، فقلال :)  -صلى اهلل عليه وسللم  -والحديث صحيح أن النبي 

 .، والعلة ما  قدم وهي اجلرل بالتماثل  (نعم ، فنهى عن ذلك : إذا يبس ، فقالوا 
 [في النعومة ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا ] قوله 

جيز  بيع الطةني بالطةني ، فيجز  بيع  ةني العع  بطةني العع  ، بعرط أن ثستزثا يف النعزمة ، لكن لز 
الز ن فيجىز  وكلى  وأمىا إكا بيعىا بى. ن التماثىل ا ثكىزن حينفىذ معلزمىا  فىل بالكيىل وبيعىاكان أحدمها فيه خعىزنة 

 ملعرفة التماثل
 [ومطبوخه بمطبوخه ] قوله 
 .أن ثبيع املطبز  باملطبز  ، كالسزث  بالسزث  أو حنز كل   جيز 
 [وخبزه بذبزه إذا استويا في النشاف ] قوله 

جيز  بيع اخلبا باخلبا إكا استزثا يف النعىاا ، أمىا إكا كىان ر بىا كىاخلبا الر ىا مىع اخلبىا اليىابس فىذل  ا جيىز  
 .لعدم معرفة التماثل 

 [وعصيره بعصيره ] قوله 
 .ثبيع  ث  الاثتزن باث  الاثتزن بعرط التماثل فيجز  أن 

 [ورطبه برطبه ] قوله 
كىىأن ثبيىىع ر بىىا بر ىىا ، فرىىذا وىىائا بعىىرط التماثىىل ، فرىىذ  ادونىىاي الربزثىىة ا حيىىل بيىىع بعيىىرا إا إكا ثبىى  

 .التماثل 
إا  -لتمري النخىل بىابيىع الر ىا على  رؤو : وقد هن  العارع كما يف الصةيةني عن ا اقلة واملاابنة ، فاملاابنىة 

، وأمىا ا اقلىة  بالتماثلللجرل وبيع العنا عل  شجر  بالعنا ، فال جيز  كل   -ما سيأيت استثناؤ  من العراثا 
فري بيع احلا بعد أن ثعتد يف سنبله ، حبا من ونسه ، أما إكا باعه بعىيء لىيس مىن ونسىه كىأن ثبيىع بىرا : 

 .التماثل يف سنبله بعع  فرذا وائا لعدم اشتاط 
 .مس لة بيع العرايا 
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اعل  أن العراثا وائال بعروط ، والعراثا مجىع عرثىة ، والعرثىة مىا أفىرد عىن اجلملىة ، أي مىا أفىرد عىن شىبيره وناى   
يف الاىىىاهر ، وقىىىد دلىىى  اددلىىىة العىىىرعية  علىىى  الرخصىىىة يف العراثىىىا ، وهىىىي بيىىىع الر ىىىا بىىىالتمر خرصىىىا كىىىيال عنىىىد 

صللى اهلل  -ففي الصحيحين من حديث زيلد بلن ثابلت أن النبلي  يت ككرها ،احلاوة إ  كل  ، بعروط سيأ
أي أوىا  العراثىا بعىرط أن  بىاع مرصىرا كىيال ،  (رخص فلي العرايلا أن تبلاع بذرصلها كليال :)  -عليه وسلم 

 فيأيت من عند  معرفة وخال مبا ثؤول إليه أمر الر ا إكا وف ، فيقزل هذ  ادربعة  س  مىن الر ىا إكا وفى 
مر ، فنعطيه ثالثة  س  من التمر وثأخذ املعتي أربعة  س  من الر ا ، وجيز  تفلهنا  ساوي ثالثة  س  من ال

 :كل  بعروط 
د عند  ، فلن كىان غينىا قىادرا على  أن ثعىتي الر ىا ق  أن ثكزن املعتي نتاوا إ  كل  وا نىو : العرط ادول 

عىن املاابنىة ، وإبىا وىاءت العراثىا لرفىع احلىر  ، ويف  -عليىه وسىل  صىل  اهلل  -مباله فال جيز  كل  ، لنرىي النىيب 
رخص في العرية ي خذها أه  البيت بذرصها تمرا ي كلونهلا :)  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النبي مسىل  
ويف هىىذا دليىىل علىى  أن ربىىا الفيىىل جيىىز  عنىىد .فىىدل علىى  أن الغىىرل مىىن إباحىىة العرثىىة هىىز أكلرىىا ر بىىا  (رطبللا 

 .ليه احلاوة إ
صللى اهلل عليله وسللم  -أن النبلي أن ثكزن فيما دون مخسىة أوسى  ، ملىا ثبى  يف الصىةيةني : العرط الثا  

والعىى  مىىن ( رخللص فللي العرايللا بذرصللها مللن التمللر فيمللا دون خمسللة أوسللق أو فللي خمسللة أوسللق :)  -
، فادصل هز التةىرمي ، وحيى   الراوي كما دل عليه رواثة مسل  ورواثة ابن حبان ، وقد  قدم النري عن املاابنة

ورد الع  فلن اليقني هز ادقل وهز فيما دون مخسة أوس  ، وأما مخسة أوس  فال جتىز  دهنىا معىكزك فيرىا ، 
 .وادصل هز التةرمي 

التقىىىابض ، وكلىىى  دنىىىه بيىىىع ربىىىزي بربىىزي ، وا جيىىىز  بيىىىع الربىىىزي بىىىالربزي إا أن ثكىىىزن كلىىى  : العىىرط الثالىىى  
 .، وقد وز نا عدم العل  التام بالتماثل ، فبقي التقابض  قابيا و اثال 
 .أن ثأكلرا ر با ، فلن أكلرا  را فال جيز  ، دهنا أويات للةاوة : العرط الرابع 

 وهل هذا خا  يف الر ا مع التمر ، أم ثدخل فيه العنا والابيا كأن ثعتي عنبا يف شجرل بابيا ؟
مثلىىه يف احلكىى  العنىىا مىع الابيىىا ، وهىىذا هىىز : الر ىىا ، وقىىال املالكيىة هىىز خىىا  يف التمىر مىىع : قىال احلنابلىىة 
 .الصةيح 
 [وال يباع ربو  بجنسه ومعه أو معهما من  ير جنسهما ] قوله 

 ىرل معىرزرل ، وهىي مىن  ىر املدثنىة ، وصىزرل هىذ  : هىز ربىع الصىاع ، والعجىزل : هذ  مسألة مد عجىزل ، واملىد 
رهىى  بىىدرمهني ، فرىىذا الىىدره  ربىىزي بيىىع  نسىىه ، أو درهىى  بىىدرمهني ومىىع أحىىدمها أن ثبىىاع مىىد عجىىزل ود: املسىىألة 
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ر  ، أو بىاع فيىة بفيىة وحنىاي ، فرىذا كلىه خىشيء  خر ، وهز هنا مد عجزل ، وكذل  لىز بىاع كهبىا بىذها و 
) :قىىىال  رضىىىي اهلل عنىىىها جيىىىز  ، ودليىىىل هىىىذ  املسىىىألة مىىىا ثبىىى  يف صىىىةيح مسىىىل  مىىىن حىىىدث  فيىىىالة بىىىن عبيد

يول خيبر قالدة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخلرز ففصللتها فوجلدت فيهلا أكللر ملن اثنلي عشلر  اشتريت
، فرنىا كهىا بىذها  (ال تباع حتى تفص  : فقال  -صلى اهلل عليه وسلم  -دينارا ، فذكرت ذلك للنبي 

ر  ، فيعىرا عن كل  ح  ثفصل ، أي ح  ريا الذها من اخل -صل  اهلل عليه وسل   -وخر  ، فنر  النيب 
مقىىدار الىىذها ، وثعىىرا مقىىدار اخلىىر  ، وعىىن اإلمىىام أمحىىد وهىىز اختيىىار شىىي  اإلسىىالم ابىىن  يميىىة و لميىىذ  ابىىن 
القي  أن هذ  املسألة ثستثن منرا ما إكا كان اجلنس املتميا أكثر مىن اجلىنس املخىتلط ، أي اجلىنس املنفىرد أكثىر 

بىاع ععىرل دنىان  : فرد مقابل هذا اجلنس الاائد ، ومثىال كلى  من اجلنس املختلط ، فةينفذ  كزن الاثادل يف املن
بقالدل فيرا  سعة دنان  وخر  ، فةينفذ  سعة دنان  بتسعة دنان  ، ودثنار مقابل اخلر  ، وكىذل  إكا بىاع مائىة 
صاع من التمىر بتسىعني صىاعا مىن التمىر وكىذا صىاعا مىن العىع  أو ادقىط ، فرىذا وىائا بعىرط أا ثكىزن حيلىة 
عل  الربا ، وكل  دن ادصل يف البيزع احلل ، ومن باع  سعة دنان  بتسعة دنان  ، والدثنار الاائد ثقابله اخلر  

بىأن  فصىل للمعرفىة ، وقىد ثبى   -صىل  اهلل عليىه وسىل   -الاائد فلن هذا ليس فيه شيء نرم ، وإبا أمىر النىيب 
ملنفرد متمياا وأكثر من املختلط فرذا وائا وليس فيه حيلة على  املعرفة ، فلكا بيع املختلط مبا هز منفرد ، وكان ا

 :الربا ، وهذا القزل هز الصةيح ، وعليه فلكا كان اجلنس منفردا فيجز  أن ثباع  نس خمتلط بعر ني 
 .أن ثكزن املنفرد أكثر من املختلط : ادول 
 .أا ثكزن هذا حيلة عل  الربا : الثا  
 [بما فيه نوى وال تمر بال نوى ] قوله 

ا جيز  أن ثباع مائة صاع من التمر الذي أخر  نزا  ، مبائة صاع من التمر كي النزم ، وكل  لعىدم التماثىل ، 
 .والعرط يف البيع التماثل 

 [ويباع النوى بتمر فيه نوى ] قوله 
لنزم ممسة  صىع النزم عنده  ونس ربزي دنه ثكال ، فلكا باع نزم بتمر فيه نزم كأن ثبيع مائة صاع من ا

مىىن التمىىر الىىذي فيىىه نىىزم فىىذل  وىىائا ، وكلىى  دن النىىزم يف السىىلعة الثانيىىة لىىيس مقصىىزدا ، بىىل املقصىىزد هىىز 
التمر ، وهذا با فاا العلماء ، فلكا بيع ربزي بسلعة أخرم فيرا ربزي من ونسىه ، وكىان هىذا الربىزي الىذي مىن 

 .ونسه ليس مبقصزد يف البيع فلن كل  وائا 
ألة السابقة وهي بيع ربزي بربزي من ونسه ومعرما أو مع أحدمها شيء  ائد ، وهي مسألة مد عجزل إكن املس

، هذا إن كان الربىزي يف السىلعتني مقصىزدا ، أمىا إكا كىان الربىزي يف السىلعتني أو يف أحىدمها لىيس مبقصىزد فىلن 
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الىىدار ولىىيس الىىذها ، فرىىذا كلىى  وىىائا ،ومثلىىه بيىىع دار فيرىىا شىىيء مىىن الىىذها بىىذها ، فاملقصىىزد بىىالبيع هىىز 
بيع السيف ا لى  بالىذها  وزا  وائا با فاا أهل العل  ، واختار أثيا شي  اإلسالم وككر أنه ظاهر املذها

بىىىذها ، وبيىىىع السىىىيف ا لىىى  بالفيىىىة بفيىىىة ، فىىىلن الفيىىىة يف السىىىيف وكىىىذل  الىىىذها لىىىيس مبقصىىىزد ، بىىىل 
 .املقصزد هز السيف فيجز  كل  

 [اة ذات لبن وصوف ولبن وصوف بش] قوله 
ربىىزي دنىىه مىىز ون ، والصىىةيح مىىا  قىىدم أن وىىنس ، والصىىزا عنىىده  دنىىه ثكىىالربىىزي  وىىنس للااااملىىذها أنىى

العلة ليس  هىي الىز ن ، بىل العلىة هىي الثمنيىة ، فىلكا بىاع لبنىا وصىزفا بعىال كات لىا وصىزا ، فيجىز  كلى  ، 
،دنىىه عليرىا ، وهىىذا با فىاا أهىىل العلى  كمىىا  قىدم دن املقصىزد هىز العىىال نفسىرا لىىيس اللىا وا الصىىزا الىذي 

 . ابع وليس مبقصزد
 [ -صلى اهلل عليه وسلم  -ومرد الكي  لعرف المدينة ، والوزن لعرف مكة زمن النبي ] قوله 

 قدم أن احلنابلة ثعللزن ادصناا ادربعة بأهنا مكيلة ، والذها والفية بأهنما مز ونان ، فلن قيل كيف ثعرا 
وكيىىف ثعىىرا املىىز ون ؟ أي مىىا هىىي ادشىىياء الىىع  كىىال فيثبىى  فيرىىا الربىىا ، ومىىا هىىي ادشىىياء الىىع  ىىز ن املكيىىل 

 فيثب  فيرا الربا ؟
الصىىزا واحلدثىىد والنةىىاي هىىل هىىز مىىز ون أم مكيىىل ، وا شىى  أن هىىذ  املسىىألة هلىىا أمهيىىة ، هىىذا علىى  : فمىىثال 

ملؤلف إن مرد الكيل لعىرا املدثنىة ، ولىيس املىراد مىا هىز القزل مبا ككرو  من أن العلة هي الكيل والز ن ، فقال ا
قدر الصاع ، بل املقصزد ما هز املكيل ، وما هز املز ون ، فمىرد الكيىل لعىرا املدثنىة ، ومىرد الىز ن لعىرا أهىل 

  وار  (اللوزن وزن أهل  مكلة ، والمكيلال مكيلال أهل  المدينللة :)  -صللى اهلل عليله وسللم  -لقولله مكىة ، 
واحلدث  إسناد  صةيح ، فالصزا ثز ن عند أهل مكة ، وكذل  الذها والفيىة  النسائي وغ مهاداوود و أبز 

وحنزها ، واملائعات  كال بالصاع ، وكذل  التمىر والىا ، هىذا يف عىرا أهىل املدثنىة ، فعرفنىا ا ن أن الىا ثكىال 
 .دن أهل املدثنة ثكيلزنه ، وأن الذها ثز ن دن أهل مكة ثانزنه 

 
 

 [وما ال عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه  ]قوله 
، وإن كىىان مز ونىىا  مكىىيال   فمىا ا عىىرا لىىه يف مكىىة واملدثنىىة فلنىىه ثعتىىا عرفىىه يف مزضىىعه ، فىىلن كىىان مكىىيال اعتىىا

هىز مكيىل ، : ، ف وع فيه إ  عرا أهىل البلىد ، فىلكا اختلىف أهىل الىبالد فيىه ، فمىنر  مىن ثقىزل  مز ونا  اعتا 
هز مز ون ، فلنه حيك  بالغالا ، فلن ي ثكىن مثى  غالىا فلنىه ثناىر إ  شىبره مبىا هىز مكيىل  ومنر  من ثقزل
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أو مبىىا هىىز مىىز ون فيلةىى  بىىه ، فمىىثال اجلىىزاهر شىىبيرة بالىىذها والفيىىة فةكمرىىا الىىز ن ، والىىذرل شىىبيرة بىىادر  
إ  مسىألة الثمنيىة يف فةكمرا الكيل ، وهذا كله عل  قزل مروز  يف مسىألة الىز ن ، والىراوح أن احلكى  راوىع 

الىىذها والفيىىة ، وقيىىية الكيىىل الىىذي ثىىتوح أن املقصىىىزد فيرىىا هىىز القيىىاي ، فسىىزاء كىىان القيىىاي بالكيىىىل أو 
بىىالز ن فىىلن املقصىىزد هىىز مىىا ثعىىرا بىىه التماثىىل ، سىىزاء كىىان بكيىىل أم بىىز ن ، وقىىد  قىىدم قىىزل مالىى  وأن العلىىة يف 

ر الكيىىل ، لكىىن الكيىىىل حيتىىا  إليىىه والىىىز ن حيتىىا  إليىىه ملعرفىىىة ادصىىناا ادربعىىة هىىىي ااقتيىىات واادخىىار وي ثىىىذك
                                                                         .التماثل من عدمه 

بدراه  أو دنان   -ثتعامل اا عل  أهنا أمثان لألشياء  العأي غ  كاسدل ،  -وهل جيز  بيع فلزي نافقة *    
 أم ا ؟نسيفة 

قزان دهل العل  ، فذها اجلمرزر أن بيع الفلزي النافقة بالدراه  وائا مع التفاضل إكا كان حاا ، والفلس 
مىىا ثسىىاوي سىىدي الىىدره  ، وثصىىنع مىىن غىى  الىىذها والفيىىة ، بىىل هىىز مىىن وىىنس  خىىر ، وهىىز مىىز ون ، وعلىى  

دنان  مىع التفاضىل فرىذا وىائا دن ادونىاي الراوح هز مثين ، فعليه هز ونس ربزي ، فلكا بيع بالدراه  أو بال
الفلىىزي مزوىىزدل عنىىدنا ، وكلىى  دن ادوراا  هىىذ  خمتلفىىة ، وإكا اختلفىى  ادونىىاي وىىا  البيىىع ، وا ثارىىر أن

واملعىىادن كلرىىا يف احلقيقىىة كات مروىىع واحىىد ، فلهنىىا بنفسىىرا لىىيس هلىىا قيمىىة ، وإبىىا القيمىىة يف مروعرىىا ، ولىىيس 
وا شيفا نددا ، وإبا  روع إ  القيمىة املادثىة للبلىد ، وربتلىف هىذا بىاختالا بىز  قطف فيةالو  الذها مروعرا

هذ  البلدل من بتول أو معادن أو حنز كل  ، وعل  كل  فرذ  املعادن الع بأثدثنا ا ثارر أهنا وىنس  خىر ، 
مروعرىىا خمتلىىف فلنىىه بىىل هىىي مىىن وىىنس الرثىىاات ، فرىىذ  أوراا وهىىذ  معىىادن ، ومروعرىىا واحىىد ، ولىىز قلنىىا إن 

جيىز  فيرىا التفاضىل كمىىا جيىز  يف الفلىزي النافقىىة ، والصىةيح خىالا هىذا ، فىىلن الصىةيح أن مروعرىا واحىىد ، 
فلنه ثنار ما عند أهل البلدل من قدرل مادثة وثؤكن هل  بقدرها من الصرا من الرثاات ، سزاء صرفزها معادن 

روىىة واحىىدل أو دروىىات خمتلفىىة ، وقىىد  قىىدم  ىىرويح مىىا كهىىا أو رثىىاات ، وسىىاء كانىى  الرثىىاات الزرقيىىة كات د
إليه بعض أهل العل  وهز ما ثفع به هيفة كبار العلماء أن الرثىاات والىدنان  والىدوارات وغ هىا أونىاي خمتلفىة 

 .حبسا اختالا ورات مصادرها ، كما  قدم يف كتاب الاكال ، فيجز  فيرا التفاضل دون النسيفة 
افقة الع كان   صنع قدرا هلا قيمة معدنية بذاما ، وليس  كهبا وا فية بل هي وىنس  خىر فرذ  الفلزي الن

، وعليه فيجز  فيرا التفاضل بالذها والفية دهنا ونس  خر ، وإبا الكالم هنا يف وىزا  بيعرىا نسىيفة ، فرىل 
 جيز  بيع الفلزي النافقة بالدراه  أو بالدنان  نسيفة ؟

ومنعأ اخلالا هز هل الفلزي النافقة أمثان أم عرول ؟ فلن قلنا هي أمثان فال جيىز  بيعرىا  قزان دهل العل  ،
نسيفة بالدنان  أو بالدراه  ، كمىا ا جيىز  بيىع الىدراه  بالىدنان  نسىيفة ، وهىذا القىزل هىز املعىرزر مىن املىذها 
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هنىىا عىىرول وليسىى  أمثانىىا ، وحينفىىذ وهىىز قىىزل املالكيىىة وهىىز اختيىىار شىىي  اإلسىىالم يف الفتىىاوم ، والقىىزل الثىىا  أ
فيجز  بيعرا نسيفة كما جيز  أن ثعتي ثيابىا بىدراه  نسىيفة فرىي عىرول ، وهىذا مىذها العىافعية وهىز اختيىار 
ابن عقيل من احلنابلة ، وككىر  صىاحا الفىروع اختيىارا لعىي  اإلسىالم ، والقىزل ادول هىز الىراوح فلهنىا أمثىان ، 

ان ، فيباع اا وثعتم كما ثباع وثعتم بالذها والفية ، فاحلك  الغالا عليرىا فاحلك  للغالا عليرا أهنا أمث
 .هز الثمنية ، وعليه فال جيز  بيعرا بالدراه  وا بالدنان  نسيفة ، أما التفاضل فجائا

 : مس لة
ز  ، هىل كاخلاو مىن الفيىة وحنى  لبسه املصزغ املبا  من الذها والفية كةلي النساء وحنز كل  را جيز  للرول

 ؟أمثان فيقع فيه الربا أم هز عرول فال ثقع فيه الربا هز
وهىذ  املسىألة  زوىد يف أسىىزاا النىاي ، فرىل جيىز  للروىىل أن ثعىتي مىن بىائع الىىذها احللىي بىدراه  إ  سىىنة ، 

هىىذا الىىذها و نىىه   خىىذ: فيقىىزل ،  مقابىىل الصىىنعةتفاضىىل ال وهىل جيىىز  أن ثعىىتي منىىه هىىذا احللىىي بىىذها  ىىا مىىع
 ورام عل  أنه  ا ، وأعطين  سعمائة ورام من الذها املصاغ ، فرل هذا وائا ؟ كيلز

 :يف هذا  اختار شي  اإلسالم و لميذ  ابن القي  وزا  هذا ، ودليل شي  اإلسالم عل  وزا  التفاضل والنسيفة
، فىلن الىذها  أن الذها بالصنعة قد خر  عن كزنه مثنيا ، كما أن الفية بالصنعة قد خروى  عىن كزهنىا مثنيىة

ليس بثمين ما دام مصزغا ، بل هز من عرول التجارل ،  ولذا ا ثعتم به وا ثباع إا مع أهلىه املختصىني بىه 
من أهل الذها والفية الذثن ثعيدونه إ  أصىله ، فلنىه ا شى  أن صىاحا الىذها املصىنع ا ركنىه أن ثبيعىه 

ينفذ فيةتا  صاحا الىذها إ  أن ثأ يىه بىدراه  ، يذها أورل صنعته ، وحفبذها غ  مصنع مع التماثل ، 
وقد ثكزن يف هذا معىقة ، وربىا الفيىل ثبىا  عنىد احلاوىة كمىا أوا  ىه العىرثعة يف العراثىا ، فىلن قيىل إن الىذها 
املصنع شبيه بالتمر الرديء ومع كل  فلن التمىر الىرديء ا جيىز  بيعىه بىالتمر اجليىد ؟ فىاجلزاب أن بينرمىا فرقىا ، 

ر الرديء ، الرداءل فيه صفة خلقية ، أي من خلقته ، وليس هذا من صىنع ا دمىي ، وأمىا هىذ  الصىنعة فلن التم
يف الىذها والفيىه  العلىة  أن فلهنا صنعة  دمي ، وحيتا  إ  أن ثأخذ عليرا أورا ، أضف إ  هذا ما  قدم من

مثنيىا ، ومىا كهىا إليىه شىي  اإلسىالم ، فلنه قد خىر  عىن كزنىه هي الثمنه  قد  ال  ، وشبه اجلزاهر وهي الثمنية
وابىن القىي  هىىز الىراوح ، فعليىه جيىىز  بيىع الىىذها املصىزغ بالىذها وبيىىع الفيىة املصىزغة بالفيىىة مىع التفاضىىل ، 

، والنسىيفة كىذل  وىائال ملىا  قىدم ، وقيىد  شىي  اإلسىالم بقيىد " وعليىه عمىل النىاي :" قىال صىاحا اإلنصىاا 
فىىلن اشىىتم روىىل مىىن  خىىر كهبىىا مصىىزغا إ  سىىنة بىىأربعني ألفىىا ، وقصىىد  ظىىاهر وهىىز أا ثكىىزن بقصىىد مثنيترىىا ،

فزوىدت فيرىا أكثىر ) الثمنية فال جيىز  ، وأمىا إن قصىد كزهنىا حليىا فىال بىأي ، وهىذا حلىدث  فيىالة ، فىلن قزلىه 
 وأمىىا مىىا روا  ادول:بقىىي اجلىىزاب عىىن ااسىىتدال بىىدليلني ثىىدل علىى  أنىىه قصىىد الثمنيىىة ،( مىىن اثىىين ععىىر دثنىىارا 



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

92 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

إ  أصىىزغ الىىذها ، مث أبيىىع العىىيء مىىن : كنىى  عنىىد ابىىن عمىىر فجىىاء  صىىائغ فقىىال : البيرقىىي عىىن جماهىىد قىىال 
الىدثنار بالىدثنار والىدره  بالىدره  ا فيىل : كل  بأكثر من و نه عل  قدر عمل ثدي ، فنرا  عىن كلى  وقىال 

نىه كىان ثصىزغ الىذها إ  دنىان  ، أ: ، فىاجلزاب عنىه  -صل  اهلل عليه وسل   -بينرما ، هذا عرد نبينا نمد 
وهذ  الصنعة غ  مراعال ا فاقىا للمصىلةة العامىة املقصىزدل مىن ضىرب الىدراه  والىدنان  ، ولىز روعيى  لفسىدت 

 وأما إنكىار أا سىعيد على  معاوثىة :الثا  املعاملة وا ثعقل أن ثأمر  بلمهال صنعته فلن يف كل  إضاعة للمال ،
ولفاىىه عىىن عبىىادل ابىن الصىىام  رضىىي اهلل عنىىه قىىال  مسىل  كمىىا يف صىىةيح  مىن فيىىة بيعىىه  نيىىة رضىي اهلل عنرمىىا

أن ثبيعرا يف أعطيات الناي  معاوثة روال   غاونا غاال فغنمنا غنائ  كث ل  ،فكان فيما غنمنا  نية من فيه فأمر)
ليىه وسىل  ثنرى  إ  مسعى  رسىزل اهلل صىل  اهلل ع: ،فتسارع الناي يف كل  ،فبلغ عبادل بن الصام  فقام فقىال

سىزاء بسىزاء وامللىح بىامللح اد والتمىر بىالتمر عن بيع الذها بالذها والفية بالفية والىا بىالا والعىع  بالعىع 
، فىلن كلى  لتيىمنه مقابلىة الصىياغة .............( داد فقىد أرذ ،فىرد النىاي مىا أخىذواأ عينا  بعني فمىن  اد أو

 .ا رمة بادمثان 
سىالم و لميىذ  ابىن القىي  يف غى  الىذها املصىزغ مىن فىروع ادونىاي اىذا القىزل ، ومعلىزم أن وقد التام شىي  اإل

مىىا  كىىزن فيىىه : فىىروع ادونىىاي هلىىا حكىى  أصىىزهلا ، كىىاخلبا مىىن الىىدقي  وحنىىز كلىى  ، فالتامىىا اىىذ  القاعىىدل فقىىاا 
  عىىن كزنىىه قز ىىا ، صىىنعة  دمىىي مىىن ادونىىاي إن خىىر  عىىن كزنىىه قز ىىا كالنعىىا الىىذي ثصىىنع مىىن احلنطىىة فلنىىه خىىر 

وعلىى  هىىذا فلىىيس بربىىزي ، لىىاوال علىىة الربزثىىة وهىىي ااقتيىىات ، وإن ي  ىىال عنىىه العلىىة الربزثىىة بىىل ثبتىى  فيىىه فرىىز 
ونس  خر منفرد بنفسه ، فاخلبا ونس ، واحلنطة ونس  خىر ، وهكىذا فىروع ادونىاي ، فعليىه جيىز  بيىع  ثى  

ا يف كلىى  مىن صىىنعة ا دمىي وعملىىه ، فيةتىا  إ  أوىىرل ، لكىىن الاثتىزن بىىالاثتزن ، وبيىع اخلبىىا باحلنطىة ، وهىىذا ملى
 .مع النسيفة ا جيز  دن العلة الربزثة متفقة 

                                                   
 
 

 فص 
ويحللرل ربللا النسلليئة فللي بيللع كلل  جنسللين اتفقللا فللي علللة ربللا الفضلل  للليس أحللدهما نقللدا كللالمكيلين ] قوللله 

 [ن والموزوني
فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا  :)  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقد قال حيرم ربا النسيفة بلمجاع العلماء ، 
، والنسيفة من النساء بفتح النزن وهز التأخ  ، فربا النسيفة يف بيع كل ونسىني  (كيف شئتم إذا كان يدا بيد 
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لىز ن ، فلىز بىاع بىر بعىع  ثبى  فيىه ربىا النسىيفة ، دن كىال ا فقا يف علة الربا ، وعلىة الربىا على  املىذها الكيىل وا
منرما مكيال ، ومن باب أو  إكا باع شع ا بعع  ، وكذل  لىز بىاع كهبىا بفيىة ، فرمىا ونسىان ا فقىا يف علىة 

 .الربا وهي الز نية عل  املذها 
لىىة النةىىاي واحلدثىىد والسىىكر هىىذا يف بىىاب املز ونىىات ، فمىىن املز ونىىات عنىىد احلناب( لىىيس أحىىدمها نقىىدا ) وقزلىىه 

بيىع السىكر بالىدراه  ، أو بيعىه بالىدنان  نسىيفة ، دن السىكر  -عل  القاعدل السابقة  -وحنز كل  ، فال جيز  
العلىىة فيىىه الىىز ن ، فرىىز ربىىزي ، وكىىذل  الىىدنان  والىىدراه  ، فا فقىىا يف العلىىة ، فاحتىىا  املؤلىىف إ  اسىىتثناء مىىا إكا  

، وهىز نىزع مىن الىدثزن يف املز ونىات ، وهىذا والنسىيفة يف البيىزعنسىد اىذا بىاب السىل  كان أحدمها نقدا ، لفال ث
رىىىا ثىىىدل علىىى  ضىىىعف هىىىذ  العلىىىة الىىىع ككروهىىىا ، وهىىىي علىىىة الز نيىىىة ، فاحتىىىاوزا إ  مثىىىل هىىىذا ااسىىىتثناء ، وإا 

لىىة يف الىىذها فىىالراوح مىىا اختىىار  شىىي  اإلسىىالم وهىىز مىىذها املالكيىىة والعىىافعية ورواثىىة عىىن أمحىىد وهىىي أن الع
 .والفية هي الثمنية 

 [وإن تفرقا قب  القبض بط  ] قوله 
اشىىىتم كهبىىىا بفيىىىة ، و فرقىىىا وي ثىىىت  التقىىىابض ، فىىىلن البيىىىع بطىىىل ، دن العىىىارع قىىىد اشىىىتط التقىىىابض ، : مثالىىىه 

صللى  -وقلد قلال  وحينفذ فرذا البيع قد خال من شرط العارع ، وكل مىا خىال مىن شىرط العىارع فرىز با ىل ،
 . (فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد :)  - عليه وسلم اهلل

 [وإن باع مكيال بموزون جاز التفرق قب  القبض والنس  ] قوله 
فلكا باع مكيال كا مبز ون كذها وا  التفرا قبل القبض دن التقابض ليس بعرط ، دن العلة قد اختلفى  ، 

ذها علتىه الثمنيىة ، وعلى  قىزل احلنابلىة الىا علتىه الكيىل ، والىذها علتىه الىز ن ، فىلكا فالا علته أنه قزت ، وال
صىل   -اختلف  العلة وا  التفاضل والنسأ وهذا باإلمجاع ، وثدل عليه مىا روا  البخىاري يف صىةيةه أن النىيب 

بالىدراه  املؤولىة ، فرنىا اشىتم العىع   (رهن درعه عند يهو  على شلعير أخلذه ألهلله :)  -اهلل عليه وسل  
فللإذا :)  -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -فقللول النبللي وهىىذا كمىىا سىىب  نىىل إمجىىاع بىىني أهىىل العلىى  ، وعلىى  هىىذا 

مقيىىد بادونىىاي كات العلىىة املتةىىدل ، فصىىار ( اختلفللت هللذه األجنللاس فبيعللوا كيللف شللئتم إذا كللان يللدا بيللد 
 :عندنا ا ن ثالثة أنزاع 

 .فال جيز  فيه التفاضل وا النسيفة كا با  بيع ربزي  نسه ،: النزع ادول 
 . النسيفةدون  التفاضلبيع ربزي  نس  خر ثتةد هز وإثا  يف العلة ، فيجز  فيه : النزع الثا  
 .بيع ربزي  نس ربزي  خر ربالفه يف العلة فيجز  فيه النسيفة والتفاضل إمجاعا : النزع الثال  
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ي وإن كىىان التبىىاثع لىىيس نسىىيفة ، وقىىد ا فقىىا علىى  أن ثكىىزن الىىثمن حىىاا ، أ( وىىا  التفىىرا قبىىل القىىبض ) وقزلىىه 
 .فتفرقا قبل القبض فرذا وائا ، والنساء إكا ا فقا عل  التأخ  

 [وما ال كي  فيه وال وزن كاللياب والحيوان يجوز فيه  النسا  ] قوله 
واحليىزان وحنىز كلى  ، ودليىل هىذا مىا روا  وكل  لذهاب العلة الربزثة ، فيجز  النساء وجيز  التفاضىل يف الثيىاب 

أملر :)  -صللى اهلل عليله وسللم  -أن النبلي أبز داود يف سننه واحلىاك  والىدارقطين وغ مهىا واحلىدث  صىةيح 
عبد اهلل بن عملرو بلن العلاص أن يجهلز جيشلا فنفلدت اإلبل  فل مره أن ي خلذ عللى قالئلص الصلدقة ف خلذ 

  (البعير بالبعيرين إلى إب  الصدقة 
 والعلة عل  القزل الراوح كما  قدم هي الثمنية يف الذها والفية ، والقزت يف ادصناا ادربعة ا خر ، 

 [وال يجوز بيع الدين بالدين ] قوله 
وهذا نل إمجاع بني أهل العل  ، وروم الدارقطين بلسناد ضعيف ضعفه اإلمام أمحد وغ   من أهل احلىدث  أن 

أي الىىدثن بالىىدثن ، وصىىزرل هىىذا أن ثبيىىع ( هنىى  عىىن بيىىع الكىىايلء بالكىىايلء :)  - صىىل  اهلل عليىىه وسىىل  -النىىيب 
علىى  الروىىل سىىلعة بىىثمن مؤوىىل ، مث ثبيعىىه هىىذا الىىثمن بىىثمن  خىىر مؤوىىل ، فيقلىىا عليىىه الىىدثن بىىدثن ، فرىىذا ا 

 .هز ربا اجلاهلية وهز من أقبح الربا  وجيز  ،
ع الىدثن بالىدثن ، وصىزرما أن ثكىزن على   ثىد لعمىرو مائىة وا ثصح املقاصة وهىي عنىده  مىن بيى: قال احلنابلة 

كمتى  و ىاؤ كمىع ، فيتصىارفان وي حييىرا  أبىرؤدثنار ، ولعمرو عل   ثد ألف دره  ، فيقىزل كىل منرمىا لدخىر 
مىن العىع  ولدخىر عليىه مخسىة   صىع ععىرللز كان له على  ا خىر  كذل شيفا ، فقال احلنابلة هذا ا جيز  ، و 

ا جيز  كلى  ، دنىه مىن بىاب بيىع الىدثن : ا ، فقال أسقط الذي علي وأسقط الذي علي  ، قالزا  صع من ال
بالدثن ، واختىار شىي  اإلسىالم و لميىذ  ابىن القىي  وهىز مىذها ادحنىاا واملالكيىة واختيىار العىي  عبىد الىرمحن 

م  ، والعىىرثعة متعىىزفة إ  بىىن سىىعدي أن كلىى  وىىائا وهىىز الىىراوح ، دنىىه ا نىىذور شىىرعي فيىىه ، وفيىىه إبىىراء للىىذ
عن بيع الدثن  -صل  اهلل عليه وسل   -كل  ، فرذا القزل هز الصزاب ، وقد  قدم ضعف حدث  هني النيب 

 .بالدثن ، وهذ  املسألة ا إمجاع فيرا 
 فص 

 [ومتى افترق المتصارفان قب  قبض الك  أو البعض بط  العقد فيما لم يقبض ] قوله 
هىىز بيىىع نقىىد بنقىىد ، كبيىىع دراهىى  بىىدنان  والعكىىس ، أو بيىىع الفلىىزي النافقىىة بالىىدراه  و :  قىىدم  عرثىىف الصىىرا 

والدنان  ، فرذا هز الصرا ، ومنه بيع الرثاات بالدوارات ، فلكا  صىارفا الىدنان  والىدراه  واجلنسىان خمتلفىان 
قبىىل قىبض الكىل فالعقىد با ىىل  ، فىلكا  فرقىا قبىل قىبض الكىىل أو الىبعض ثبطىل العقىد فيمىىا ي ثقىبض ، فىلكا افتقىا 
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 صىىارفا مائىىة درهى  مبائىىة دثنىار ، فافتقىىا قبىىل أن : كلىه ، وإن كىىان يف الىبعض فرىىز با ىىل فيمىا ي ثقىىبض ، مثالىه 
ثتقابيىىا يف الكىىل ، فالعقىىد كلىىه با ىىل ، وإكا افتقىىا قبىىل قىىبض الىىبعض فأعطىىا  هىىذا مخسىىة دنىىان  وأعطىىا  ا خىىر 

سة دنان   قابلرا مخسزن درمها ، فيصح العقد يف الىبعض دون مىا  بقى  ، مخسني درمها ، وبقي عل  عقدمها مخ
الصفقة الع  قدم الكالم عل  بعض صىزرها ،  مسائل  فرث لتزفر العروط يف البعض ، و كزن هذ  املسألة من 

. 
 [والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين ] قوله 

ا العىىيء فىىلن البيىىع ثكىىزن قىىد وقىىع علىى  هىىذا العىىيء بعتىى  هىىذ: كسىىائر السىىلع ، و قىىدم ككىىر هىىذا ، فىىلكا قىىال 
عليى  هىذ   بعى : بعت  ما وصىفه كىذا وكىذا ، فةينفىذ ا ثتعىني ، فمىثال إكا قىال : نفسه ، مالا ما لز قال 

الععرل دنان  اذ  املائة دره  ، فةينفذ قد عين  الدراه  والدنان  ، فتتعني فتكزن الصفقة واقعىة عليرىا بعينرىا  
اشتث  من  هذ  العال فلهنا  تعني و كىزن هىي املبيعىة ، فىال بىد أن ثعطيىه إثاهىا ، : قزد ، فلكا قال كسائر الع

اشتث  من  شال وصفرا كذا وكذا ، وهذا مذها مجرزر العلماء : دن العقد وقع عليرا ، مالا ما لز قال 
دن املقصىىزد واحىىد وهىىز رواثىىة عىىن أمحىىد أن الىىدراه  والىىدنان   تعىىني بىىالتعيني ، وقىىال بعىىض احلنابلىىة ا  تعىىني ، 

ومذها ادحناا ، والقزل ادول أظرىر مىن حيى  التعليىل ، لكىن كلى  يف  مىاهن  وأمىا يف  ماننىا فىلن املقصىزد 
 .واحد دن الدنان  والدراه  يف القدمي لتعيينرا قصد ، ففيرا الرديء واجليد ، واملعزب واخلالل 

 [فال تبدل ] قوله 
سألة ، فال  بىدل دن العقىد قىد وقىع على  عينرىا ، فرىي مبجىرد العقىد أصىبة  ملكىا للمعىتي هذ  من فروع امل

 .بعينرا ، وأصبح الثمن ملكا للبائع بعينه ، فةينفذ ا ثصح  بدثله 
 [وإن وجدها مغصوبة بط  ] قوله 

وصىفرا ، فثبىى  فلىز ثبى  أن هىىذ  الىدراه  مغصىزبة فةينفىىذ ثبطىل البيىع ، وكلىى  دن البيىع على  عينرىىا ا على  
أهنىىا مغصىىزبة فةينفىىذ ثبطىىل البيىىع ، دن السىىلعة قىىد ثبىى  أهنىىا غىى  رلزكىىة ، ومىىا دامىى  غىى  رلزكىىة فىىال ثصىىح أن 
ثصىىرا هىىذا اىىا ، وعلىى  القىىزل بأهنىىا ا  تعىىني جيىىز   بىىدثلرا وإن كانىى  مغصىىزبة صىىح البيىىع ، وووىىا البىىدل يف 

 .كمته 
 [ومعيبة من جنسها أمسك أو رد ] قوله 
أي مىن  -إمىا أن ثكىزن مىن ونسىه : د الدثنار فيه عيا أو هذا الدره  فيىه عيىا فىال ربلىز هىذا العيىا إكا وو

وإما أن ثكزن من غ  ونسه ، فمثال ما كىان فيىه عيىا مىن ونسىه سىزاد يف الفيىة ، وبيىال  -ونس املعيا 
نةىاي أو أن ثكىزن يف الذها أو حنز كل  ، وأما ما كان فيه عيا من غ  ونسه كأن ثكىزن فيىه شىيء مىن ال
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حناسا أو  بني فيىه غىم ، فرنىا العيىا لىيس مىن ونسىه ، فىلكا كىان العيىا مىن ونسىه أمسى  أو رد ، فرىز خمى  
بينرمىىا ، ولىىيس فيىىه أر  إكا أمسىى  ، دنىىه إكا ثبىى  ادر  فرىىز ربىىا ، دن التفاضىىل نىىرم ، و قىىدم عىىدم ثبىىزت 

 ونسىىه فةينفىىذ ثبطىىل العقىىد ، فىىال خيىىار ، وكلىى  ادر  أصىىال وا دليىىل علىى  ثبز ىىه ، وإن كىىان العيىىا مىىن غىى 
دنه قد ثب  أن العقد كان عل  غ  املسم  ، والرضا إبا وقع عل  أنه كها فبان أنه حناي أو فية أو حدثد 

 .فليس هناك رضا 
 [ويحرل الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسالل و حرب ] قوله 

  مطلقا ، سزاء كىان مىع مسىل  أو حىرا أو كمىي ، وسىزاء كىان يف دار حىرب أو إسىالم ، فالربا نرم عل  املسل
 كىىل الربىىا ومزكلىه وكا بىىه وشىىاهدثه ، وا  -صىىل  اهلل عليىىه وسىل   -لعمزمىات اددلىىة العىرعية ، فقىىد لعىىن النىيب 

م فاحلىدث  ا ثصىح حيل للمسل  أن ثكزن  رفا يف ربىا ، وأمىا مىا روي أنىه ا ربىا بىني أهىل احلىرب وأهىل اإلسىال
ا جيىىري الربىىا بىىني مسىىل  وحىىرا يف دار احلىىرب دن : ، وقىىال أبىىز حنيفىىة  -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -عىىن النىىيب 

أهنىىا مباحىىة قرىىرا ، وأمىىا أخىىذها مبعاملىىة وعقىىد فيجىىا أن ثزافىى  العىىرع ، وملىىا ثت ىىا : أمىىزاهل  مباحىىة ، واجلىىزاب 
مىىزال املسىىلمني يف البنىىزك الربزثىىة الىىع بأثىىدي الكفىىار ، وثقىىال علىى  كلىى  مىىن املفاسىىد يف هىىذا العصىىر مىىن  ىىرك أ

 .أثيا ا فرا بني دار احلرب ودار اإلسالم دن ادمان عل  ماله أن ثؤخذ قررا ، ويف الربا رضا منه 
 : مس لة

 إكا باع سلعة بدراه  إ  شرر ، فلما واء العرر أراد أن ثدفع دنان  بدل الدراه  فرل جيز  ؟
 :ز  كل  بعر ني اجلزاب جي

 .أن  كزن بسعر ثزمرا أي ثزم القبض : العرط ادول 
 .أا ثتفرقا بينرما شيء : العرط الثا  

إ  أبيع اإلبل بالبقيع ، فأبيع بالدنان  : قل  ثا رسزل اهلل : ودليل كل  ما ثب  يف اخلمسة عن ابن عمر قال 
فقلال رسلول اهلل  ذ هذا من هذ  ، وأعطي هىذ  مىن هىذا ،و خذ الدراه  ، وأبيع بالدراه  و خذ الدنان  ،  خ

واحلىىدث  ( ال بللاس أن ت خللذها بسللعر يومهللا مللا لللم تتفرقللا وبينكمللا شللي  :)  -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -
مىىا ي  تفرقىىا ) الصىىةيح فيىىه وقفىىه علىى  ابىىن عمىىر ، ولكىىن اددلىىة العىىرعية  ىىدل علىى  هىىذا احلىىدث  ، أمىىا قزلىىه 

رط يف الصىىىرا ، وهىىىز إكا حىىىل الزقىىى  فقىىىال أرثىىىد أن أعتىىىال عنرىىىا دنىىىان  بىىىدل فىىىلن هىىىذا شىىى( وبينكمىىىا شىىىيء 
الدراه  فرذا صرا ، وا بد يف الصرا من التقابض ، وكزهنا بسىعر ثزمرىا لىفال ثىربح مىا ي ثيىمن ، وقىد قىال 

 ( .وا ربح ما ي ثيمن :)  -صل  اهلل عليه وسل   -
 باب بيع األصول واللمار
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ثتفىىىرع منىىىه غىىى   ، كالىىىدار وادرل والعىىىجر ، فالعىىىجر أصىىىل ثتفىىىرع منىىىه الثمىىىر ،  ادصىىىزل مجىىىع أصىىىل وهىىىز مىىىا
وادرل كىىذل  ثتفىىرع منرىىا مىىا فيرىىا مىىن غىىري وبنىىاء وحنىىز  ، والىىدار ثتفىىرع عنرىىا مىىا فيرىىا مىىن بنىىاء وأبىىزاب وحنىىز 

 .مجع مثر كالتمر وحنز  : كل  ، والثمار 
بلاب المنصلوب والسللم واللرف المسلمورين والذابيلة شم  أرضها وبنا هلا وسلقفها وال إذا باع دارا  ] قوله 

 [المدفونة 
أو وهبرا أو أوقفرا أو أوص  اا أو أقر اا فكل هذا يف حك  البيع ، فلكا باع دارا فىلن هىذا  فلكا باع رول دارا  

رثن أي الىىىذثن قىىىد وضىىىعا باملسىىىام  ، ز ثعىىىمل أرضىىىرا وبناءهىىىا وسىىىقفرا والبىىىاب املنصىىىزب والسىىىل  والىىىرا املسىىىم
خلابية وهي وعاء املاء إكا وضع يف ادرل ، وقيد اخلابية باملدفزنة ليخر  ما ي ثكن مىدفزنا كزعىاء املىاء الىذي وا

 .ليس مبدفزن فلنه ا ثدخل يف هذا احلك  
 [دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ] قوله 

، فىال رلى  مبجىرد البيىع ، فمىن  ما هز مزدع فيرا من كنا وحجر فلنه ا ثدخل يف الدار ، دن اللفن ا ثتناوله
 .وفيرا كنا فلن املعتي ا رل  هذا الكنا ، دن اللفن ا ثتناوله  باع دارا  
 [ومنفص  منها كحب  ودلو وبكرة وقف  وفرش ومفتاح ] قوله 

مىىا ثىىدخل فيمىىا ثبىىاع مىىىن يفىىلن هىىذ  وإن كانىى  مىىن مصىىلةة الىىدار لكنرىىا منفصىىلة عنرىىا ، فاليىىابط عنىىده  ف
اىىا ، فىىلن ي ثكىىن مىىن مصىىلةترا وا متصىىال اىىا أو كىىان مىىن  أن ثكىىزن مىىن مصىىلةة الىىدار ومتصىىال   :ادصىىزل 

 .مصلةترا وهز غ  متصل اا فلنه ا ثدخل يف البيع 
أن احلك  يف كل  راوىع إ  العىرا ،  والصحيحأن املفتا  وحنز  كالقفل ثدخل ،  : والزوه الثا  يف املذها 

لنه ثثب  ملكه بالبيع ، دنه كالعرط ، وقد  قدم أن العرط العريف كالعرط اللفاي ، ف فما دخل يف اللفن عرفا  
بعت  هذ  الدار ، فلن العرا ثدل عل  دخزل ادرل والبناء وادبزاب وادقفال واملفا يح وحنىز  :إكا قال فمثال  

اشىىىت ه املعىىىتي كلىىى  رىىىا هىىىز متصىىىل اىىىا ومىىىن مصىىىلةترا ، والعىىىرا ا ثىىىدخل الفىىىر  وا ادثىىىاث ، لكىىىن إن 
 .شرو ر   عل فاملسلمزن 

 [ولو لم يق  بحقوقها شم   رسها وبنا ها  وإن باع أرضا  ]  : قوله
حبقزقرىا فىلن غرسىرا  : إشارل إ  خالا ، فالزوه الثا  يف املذها أنه إن ي ثقىل( ولز ي ثقل حبقزقرا ) قزله 

 :وحنز  ا ثدخل ، إكن يف املسألة قزان يف املذها 
 .بعت  هذ  ادرل فلن غرسرا وبناءها وحنز  ثدخل وإن ي ثقل حبقزقرا  : أنه إكا قال: ل ادول القز 
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اشىتث  منى  ادرل حبقزقرىا أو مبىا فيرىا أو قىال : أن كل  ا ثدخل إا أن ثعت ه ، فلن قال : القزل الثا  
مىىا  قىىدم مىىن أن مروىىع كلىى  إ   والللراجحعتىى  ادرل حبقزقرىىا أو مبىىا فيرىىا دخىىل مىىا سىىب  وإا فىىال ، بالبىىائع 

 .ثدخل فيه ما سب  فلنه ثدخل فيه ، وإا فال -أي ادرل  -العرا ، فلكا كان العرا ثقيي بأن بيعرا 
 وهل ثدخل فيه ما ثكزن منصزبا فيه من خيام وحنز كل  ؟ 

 .اجلزاب ما سب  من أن مروع كل  إ  العرا ، لكن لز اشت ه فاملسلمزن عل  شرو ر  
 [ر وشعير فلبائع مبقى كبُ وإن كان فيها زرع   ] قوله 

ر وشىىع  فلنىىه ثبقىى  للبىىائع إ  أول وقىى  احلصىىاد ، هىىذا إكا ي ثعىىت ه املعىىتي ، فىىلكا أ ىى  إكا كىىان يف ادرل ب ىى
أول وق  احلصاد فلنه جيا عل  حصاد  ، وهذا هز القزل ادول يف املىذها ، وأنىه جيىا عليىه أن حيصىد  أول 

 .ز كان يف اانتاار خ  للارع وق  احلصاد ول
أنه ثبق  إ  كماله و امه دن العادل قد ورت بذل  ، فالعادل قد ورت بىأن الىارع  : والقزل الثا  يف املذها 

 الللراجحا حيصىىد حىى  ثكمىىل ، والعىىرط العىىريف كالعىىرط اللفاىىي ، وهىىذا هىىز أحىىد القىىزلني عنىىد احلنابلىىة ، وهىىز 
 .وهز اختيار شي  اإلسالم 

 [والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع   مشتر لف صوله ل يلقط مرارا   أو جز  وإن كان يُ ] ه قول
، فأصىىزله للمعىىتي ، واجلىىال واللقطىىة الااهر ىىان  كالقثىىاء مىىثال    ، أو ثلقىىط مىىرارا   كالاسىىي  مىىثال    إن كىىان جيىىا مىىرارا  

وحنىىز  ، وكلىى  دنىىه  رع ليبقىى  ، فرىىز كالنخيىىل مىىن ليىىل  بىىالغريللبىىائع وكلىى  دن مىىا جيىىا وثلقىىط مىىرارا ثلةىى  
ليىىل عليىىه مثىىر ، فىىالثمر للبىىائع ، والنخيىىل للمعىىتي ، كمىىا  وفيرىىا ثتكىىرر وىىذاك  ، فكمىىا أهنمىىا لىىز  باثعىىا ادرل

 .فكذل  هنا  –صل  اهلل عليه وسل   -سيأيت يف احلدث  عن النيب 
 [وإذا اشترط المشتر  ذلك صح ] قوله 

 .اجلال واللقطة الااهر ني صح ، فاملسلمزن عل  شرو ر  فلز اشتط املعتي 
 فص            

 [ومن باع نذال تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ ] قوله 
  عىىق   لعىىه ، فرىىز مترىىيء للتىىأب  ، فلىى  ثبىى  إا أن ثىىؤبر ، والتىىأب  هىىز التلقىىيح ، فمىىن بىىاع لىىال   مىىن بىىاع لىىال  

اجلىذاك ، فلىه الثمىر مبقى  إ  أول اجلىذاك ، ومبجىرد مىا ثبىدأ النىاي جيىذون ثىؤمر  عق   لعه فلنه ثبق  للبائع إ  
 .هز باجلذاك ، والصةيح ما  قدم أنه ثبق  إ  كماله 

 [ مشتر   إال أن يشترطه] قوله 
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صللى اهلل عليله وسللم  -ودلي  ذلك ما ثبت فلي الصلحيحين أن النبلي فلن اشتط املعتي فلنه ثكزن له ، 
احلكى   رعوإبىا على  العىا: قىالزا ( فلمرتهلا للبلائع إال أن يشلترط المبتلاع  قلد أبلرت بلاع نذلال  من :) قال  -

 .، فلكا  عق  فلهنا  ؤبر با  البالتأب  دنه مال م للتعق  غ
وعىن اإلمىىام أمحىد وهىىز اختيىار شىىي  اإلسىالم أن احلكىى  منىزط بالتىىأب  ، وكلى  لاىىاهر احلىدث  املتقىىدم ، ودن  

وهىز أن  اللراجحلمكلىف فيىه ، وهىذا القىزل هىز لل من املكلف مىالا التعىق  ، فلنىه ا فعىل عه فالتأب  ثقع ب
وهز مؤبر فالثمرل للبائع إا أن ثعت ه املبتاع ، وإن باعىه وي ثىؤبر بعىد وإن   احلك  منزط بالتأب  ، فلن باع لال  

 .لراوح ما اختار  شي  اإلسالم فلن الثمرل للمعتي ، واملذها ثعل  هذا بالتعق  ، وا كان متعققا  
 [وكذلك شجر العنب والتوت والرمان و يره ] قوله 

إن ي ثتعىق  فىلن الثمىرل للمعىتي ، وي نعلقىه و  عىق  مثرهىا ، فلنىه إكا باعرىا  كىزن الثمىرل للبىائع ،  إكا فكذل 
 .حي   عق   بالتأب  دنه ا  أب  فيه ، والقياي حي  أمكن فرنا ثلة  به قياسا  

 [وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح ، وما خر  من أكمامه كالورد والقطن ] قوله 
فما ظرر من نزر  أي من  هر  كاملعمم والتفا  ، وما خر  من أكمامه أي وعائه كالزرد والقطن فلن له نفس 

نىىىزر  فلنىىىه فىىىلن كىىىان قىىىد خىىىر  مىىىن نىىىزر  فرىىىز للبىىىائع ، وإن ي ربىىىر  مىىىن  أو معمعىىىا   احلكىىى  ، فمىىىن بىىىاع  فاحىىىا  
 .للمعتي كالثمر املتعق  من النخل 

 [وما قب  ذلك والورق فلمشتر ] قوله 
أي ما قبل التعق  واخلرو  من النزر واخلرو  من الزعاء فلنه ثكزن للمعتي ، وكذل  الزرا وادغصان ، فلهنا 

وأمىىا الثمىىر فمىىا كىىان قبىىل للمعىتي دهنىىا  بىىع للعىىجر ، وقىىد ثبى  احلكىى  لألشىىجار فزرقرىىا وأغصىىاهنا  ابعىىة هلىا ، 
التعق  أو التأب  يف النخل فلنه للمعتي ، وما كان بعد التعق  من سائر الثمار وبعد التأب  يف النخل خاصىة 

 .فرز للبائع إا أن ثعت ه املبتاع 
 

 [وال يباع ثمر قب  بدو صالحه وال زرع قب  اشتداد حبه ] قوله 
ه ، وا ثباع  رع قبل اشتداد حبه ، فأما صال  الثمر فبأن ثنيج ، ا ثباع النخل وهز ر ا ح  ثبدو صالح

 فرىىذا هىىز بىىدو صىىالحه ، وهىىذا ربتلىىف بىىاختالا الثمىىر ، فمنىىه مىىا ثكىىزن بىىامحرار  أو اصىىفرار  ، ولىىذا قىىال أنىىس
والعنب جا  فيله حلديث عنلد الذمسلة إال ، " أن  مار أو  صفار :" ملا قيل له ما  هزها قال  رضي اهلل عنه

نهلى علن بيلع العنلب حتلى يسلود ، وعلن :)  -اهلل عليله وسللم  صللى -نسائي بإسناد صلحيح أن النبلي ال
وهىىذا يف العنىىا ادسىىزد ، ومىىا ي ثكىىن لىىه عالقىىة بىىاللزن فىىلكا ميىىأ دن ثطعىى  وثؤكىىل  (بيللع الحللب حتللى يشللتد 
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نهلى رسلول  :)قلال  -رضلي اهلل عنهملا  -وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر فرذا هز بدو صالحه ، 
أن :" مىىا بىىدو صىىالحرا قىىال : قيىىل  (عللن بيللع اللمللار قبلل  بللدو صللالحها  -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -اهلل 

" أن  ذها عاهترا " وهز من قزل ابن عمر ، فرز مدر  كما ثب  يف بعض الرواثات ومعن "  ذها عاهترا 
كملا فلي   -صللى اهلل عليله وسللم  -وللذا قلال النبلي  أي  ذها عنرا ا فة السماوثة ا تملىة قبىل نيىجرا ،

فالعلىىة هىىي أن الثمىىرل قىىد  نىىع ( ي خللذ أحللدكم مللال أخيلله  منللع اهلل اللمللرة بللم   إذا أرأيللت:) البذللار  ومسلللم 
 -وفللي الصللحيحين مللن حللديث أنللس فتأ يرىىا  فىىة مساوثىىة قبىىل بىىدو صىىالحرا فىىب  ثسىىتةل البىىائع مىىال أخيىىه ، 

قيل وما  هزهىا ؟  (نهى عن بيع اللمار حتى تزهو :)  -وسلم صلى اهلل عليه  -أن النبي  -رضي اهلل عنه 
فرىذ  ادحادثى   " مىار أو  صىفار "أن:  -كما بينتىه بعىض الرواثىات   رضي اهلل عنه وهز من قزل أنس -قال 

، وهىذا با فىاا العلمىاء   دل عل  أن بيع الثمرل قبل بدو صالحرا نرم ، وأن بيع احلا قبل اشتداد  نرم أثيا  
. 
 [وال رطبة وال بق  وال قلا  ونحوه كباذنجان دون األص  ] له قو 

، والقثاء هز اخليار ، فال جيز  بيع الاسي  والقثاء وكذل  الباكجنان وحنىز  والبقل هز الكراث الر بة هي الاسي 
 .كل  دون ادصل ح  ثبدو صالحرا 

 [ طةق  ة ل  ط  ق  إال بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو ل  ] قوله 
أبيع عليى  : فما ثتكرر وا  أو ثتكرر لقطه كالاسي  والقثاء وحنز  ا ثباع إا وال وال أو لقطة لطقة ، فيقزل 

هىىذ  اجلىىال ، فىىلكا اشىىتاها ، مث بىى  اجلىىال ادخىىرم باعرىىا ، وهكىىذا فيمىىا ثلقىىط ، فبيىىع اللقطىىة ادو  ثكىىزن إكا 
ه أن ثبيىع الاسىي  أو حنىز  الىذي قىد بىدا صىالحه املزسى   خرو  وكذل  الثانية والثالثىة وهكىذا ، وعليىه فلىيس لى

أبيع علي  هذا الاسي  جتا  ما شف  ثعين كلما نب  منىه شىيء : ثأيت إ  مارعة الاسي  فيقزل :  كله ، فمثال  
دنىىىه معىىىدوم ، فىىىاجلال الثانيىىىة : وا  ىىىه ، وهكىىىذا حىىى  ثيىىىبس ، وهكىىىذا يف القثىىىاء وحنىىىز  ، فرىىىذا ا جيىىىز  ، قىىىالزا 

 فلنىىه ي ثبىىد   عىىن كزنىىه معىىدوما   ومىىة ، والبيىىع إبىىا ثكىىزن يف املزوىىزد ا يف املعىىدوم ، ودن هىىذا املعىىدوم فيىىال  معد
 عن بيع هذ  ادشياء ح  ثبدو صالحرا ، -صل  اهلل عليه وسل   -صالحه ، وقد هن  النيب 

ال حىى  ثيىىبس وجيىىز  أن ثبيىىع واختىىار شىىي  اإلسىىالم و لميىىذ  ابىىن القىىي  وىىزا  كلىى  ، وأنىىه جيىىز  أن ثبيىىع املقثىى 
دنىىه ا غىىرر يف كلى  ، فىىلن أهىىل اخلىىال ثسىىتدلزن  ىىنس : الاسىي  حىى  ثيىىبس وكلىى  بعىىد بىدو الصىىال  ، قىىالزا 

 ودن يف املنىىع مىىن هىىذا حروىىا  : هىىذا الىىارع علىى   يىىا مىىا جيىىا منىىه أو ثلقىىط ، وعلىى  كثر ىىه وحنىىز كلىى  ، قىىالزا 
صىل  اهلل عليىه  -ودهنىا ا  ىدخل يف هنىي النىيب : قة واحلىر  ، قىالزا ومعقة ، ومثىل هىذ  املسىائل جتىز  عنىد املعى

عن بيع الثمر ح  ثبدو صالحه ، فىلن هىذا فيمىا ركىن اانتاىار فيىه حى  ثبىدو الصىال  ، فىال ثكىزن  -وسل  
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 يف كل  معقة وا حر  ، وأما هنا فلن بدو الصال  فيه متكرر ، فيع  انتاار  ، وما كها إليه شي  اإلسالم
 .للةر   يف هذ  املسألة دفعا   الراجحو لميذ  هز القزل 

مىىىاكا  قزلىىىزن يف بىىىدو الصىىىال  يف بعىىىض مثىىىر النخلىىىة الزاحىىىدل ؟ : كمىىىا أنىىىه ركىىىن أن ثقىىىال دهىىىل القىىىزل ادول   
جيىز  بيعرىا إكا بىدا صىال  بعىض مثرهىا دون ا خىر ، وكلى  دن النرىي عىن بيعرىا  أهن  ثقزلىزن ا فاقىا  : فاجلزاب 
و صىىالحرا كلرىىا فيىىه معىىقة ، فىىلن اانتاىىار فيىىه معىىقة ، وكىىذل  علىى  الىىراوح إكا بىىدا صىىال  بعىىض حىى  ثبىىد

النخل أو حنز  من نزع واحد ، فلنه حيك  للباقي باحلك  نفسه إكا كان يف بستان واحد ، فيجز  بيعىه حينفىذ ، 
ثبىدو صىال  كىل الثمىر ،  وهذا هز املعرزر يف املذها وهز مذها العافعي ، وعىن اإلمىام أمحىد أنىه رنىع حى 

للةر  ، وثقال هنا كىذل  يف املسىائل الىع  قىدم فيرىا اختيىار شىي  اإلسىالم  والصةيح هز ما  قدم وكل  دفعا  
 .و لميذ  ابن القي  

ا ثعتد بعىد أو بىاع ر بىة أو قثىاء ا ثبدو صالحرا أو حبا مل  فلكا باع مثرل مل  ( إا بعرط القطع يف احلال )  : وقزله
صلى  -قول النبي ثبدو صالحرا بعرط القطع يف احلال فلن هذا وائا ، وكل  لاوال العلة املتقدمة وهي  اومل  

، وهنىىاك شىىرط  خىىر ، وهىىز  (منللع اهلل اللمللرة بللم ي خللذ أحللدكم مللال أخيلله  إذاأرأيللت :)  -وسلللم  اهلل عليلله
 فىىاع سىىزاء بىىأن ثكىىزن  عامىىا  شىىرط قىىد  قىىدم يف شىىروط البيىىع وهىىز أن ثكىىزن رىىا ثنتفىىع بىىه ، أي حيصىىل بىىه اانت

 .للبرائ  أو حنز كل  ، فرذا كله وائا ، والعلة قد  ال  ، وهذا هز مذها اجلمرزر  لددميني أو  عاما  
 [والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتر  ] قوله 

هىىىز أو مثىىىر لىىىل فالىىىذي جيىىىا عليىىىه حصىىىاد الىىىارع ووىىىذاك مثىىىر النخىىىل والىىىذي جيىىىا عليىىىه أن ثلقىىىط  إكا بىىىاع  رعىىىا  
جلرثان العادل بذل  ، فالعادل نكمة يف مثل هذ  املسائل ، والعرط العريف كالعرط اللفاي ، : املعتي ، قالزا 

وحينفىىذ فىىلن كىىان العىىرا عىىن أن كلىى  علىى  البىىائع فلنىىه ثعمىىل بىىه إا أن ثعىىتط أحىىدمها خىىالا العىىرا ، كىىأن 
 .ثكزن عل  البائع فاملسلمزن عل  شرو ر  ثكزن العرا عل  أن اجلذاك عل  املعتي ، فيعتط املعتي أن 

 [بط  .... وإن باعه مطلقا أو بشرط البقا  ] قوله 
صىىل  اهلل عليىىه  -قبىىل بىىدو الصىىال  وي ثعىىتط القطىىع يف احلىىال فىىالبيع با ىىل لنرىىي النىىيب  إكا بىىاع الثمىىر مطلقىىا  

 .عن كل  ، والنري ثقتيي الفساد  -وسل  
صىىال  واشىىتط املعىىتي البقىىاء ، أي بقىىاء الثمىىر حىى  ثبىىدو صىىالحه ، فرىىذا وكىىذل  إكا بىىاع الثمىىر قبىىل بىىدو ال 

دون )  :العرط ربالف العرع ، فرز با ل والبيع با ل ، وثستثن من هذا ما  قدم  إشارل املؤلف إليه يف قزلىه
 مىىر ي ثبىىد  وكىىان الث بىىاع لىىال   صىىالحه ، فلىىز أن روىىال   فىىلكا بىىاع ادصىىل فىىلن الثمىىر ثتبىىع ، وإن ي ثبىىد  ( ادصىىل 

 . ما ا ثثب  استقالا   صالحه فذل  وائا ، وهذا با فاا أهل العل  ، وثثب   بعا  
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 [صالحه بشرط القطع وتركه حتى بدا  لم يبدُ  أو اشترى ثمرا  ] قوله 
أنا اشتي من  هذا الثمر قبل بدو صالحه بعرط أن أقطعه يف احلال ، فل  ثقطعه يف احلال بىل  ركىه : إكا قال 
دا صىىالحه فىىالبيع با ىىل ، وكلىى  دن العىىرثعة إكا هنىى  عىىن العىىيء هنىى  عىىن كرائعىىه املزصىىلة إليىىه ، وا حىى  بىى

يف احلال ، وعليه  ش  أن عدم إبطال مثل هذا العقد ثؤدي إ  بيعه قبل بدو صالحه من غ  أن ثعتط قطعا  
 .فالثمرل  عاد إ  البائع والثمن ثعاد إ  املعتي 

 [بط   طة فنمتاأو جزة أو لق] قوله 
إكا باعىىه وىىال أو لقطىىة ي ثبىىد صىىالحرا بعىىرط القطىىع يف احلىىال فلىى  ثقطعرىىا يف احلىىال بىىل  ركرىىا حىى  بىى  فىىلن 

 .البيع ثبطل ملا  قدم 
 [أو اشترى ما بدا صالحه وحص  آخر واشتبها ] قوله 
دا صىالحه ، وبىدا صىال  قال أبيع  هذا الثمر الذي قد بدا صالحه من هذ  النخلة ، فلى  ثلقىط مىا بى: مثاله 

يف  والصلحيحبقية الثمر فاختلطا ، فاحلك  أن البيع با ل ، هذا ما ككر  املؤلف وهز رواثىة عىن اإلمىام أمحىد ، 
مىىىذها احلنابلىىىة أي املعىىىرزر عنىىىده  وهىىىز ظىىىاهر املىىىذها أن البيىىىع صىىىةيح ، وا دليىىىل علىىى  بطالنىىىه ، وكلىىى  

، فىىلن علىى   بىىدا صىىالحه مىىؤخرا  ، وحينفىىذ ثناىىر فيمىىا  فسىىادا  للقىىدرل علىى   سىىليمه ، ودنىىه لىىيس فيىىه هنىىي ثقتيىىي 
قىىدر  أخىىذ  البىىائع ، فلنىىه بىىا يف ملكىىه ، وإن ي ثعلىى  قىىدر   صىىاحلا علىى  شىىيء ، فىىلن ي ثتصىىاحلا فلكىىل منرمىىا 

 .الفس  
 
 

 [تمرت بط   ة ف ي  ر  أو ع  ] قوله 
صىل  اهلل عليىه  -كمىا  قىدم يف قزلىه النىيب   با   و ر  ؤكل اشتم عرثة فأ رت فيبطل البيع ، دن العارع إبا أوا ها لي  

، والعرثعة إبا أوا مىا للةاوىة وهىي أن  ؤكىل ر بىا ، فىلكا أخىرت حى  أ ىرت فىلن ( ثأكلزهنا ر با :)  -وسل  
 . كل  ا جيز  ، وثكزن البيع با ال  

 [والك  للبائع ] قوله 
البائع ، وحينفذ ثروع عليىه املعىتي بىالثمن ، وكىذل  كىل فكل هذ  ادشياء للبائع ، فالعرثة إكا أ رت  عزد إ  

فلنىه ثروىع إ  البىائع ، وأمىا املعىتي فلىه  ما  قدم بطالنه فلنه ثكزن للبائع دن البيع با ل ، وحي  كىان بىا ال  
 . ما دفعه مثنا  

 [ وإذا بدا ما له صالح في اللمرة أو اشتد الحب جاز بيعه مطلقا  ] قوله 
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صىىل  اهلل عليىىه  -، ودليىىل كلىى  مىىا  قىىدم مىىن هنىىي النىىيب  لثمىىرل واشىىتد احلىىا وىىا  بيعىىه مطلقىىا  فىىلكا بىىدا صىىال  ا
عن بيع الثمار ح  ثبدو صالحرا ، ومفرزمه وزا  بيعرا بعد بدو صالحرا ، ودن ادصل يف البيىزع  -وسل  
 .احلل 
 [وبشرط التبقية ] قوله 

عىرط أن ثبقى  حى  ثكمىل صىالحه حى  جيىذ يف ادوان إكا قال بعد بدو صال  الثمر أشتي من  هذا الثمىر ب
املناسىىىا لىىىه ، فرىىىذا وىىىائا ، واملسىىىلمزن علىىى  شىىىرو ر  ، وقىىىد  قىىىدم أن البسىىىتان إكا بىىىدا الصىىىال  يف للىىىة مىىىن 

صىال  مثرمىا بعىد  د  بىلال ه فيجز  بيع مثر  كله ، وا ش  أن املعتي حيتا  إ  إبقاء الثمر يف النخيل الىع ي ث
احتىىا  إ   بقيىىة مىىا بىىدا صىىالحه مىىن الثمىىر حىى  ثكىىزن نيىىجه أو وأحسىىن ، وهىىذا كلىىه وىىائا ،  يىىا  ، ورمبىىا أث

 .واملسلمزن عل  شرو ر  
 [وللمشتر  تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ] قوله 

فللمعىىىتي التبقيىىىىة إ  احلصىىىاد واجلىىىىذاك وإن ي ثعىىىتط كلىىىى  جلرثىىىىان العىىىادل بىىىىذل  ، والعىىىرط العىىىىريف كالعىىىىرط 
 .له أن ثبيعه كذل  لثبزت القبض ، فلن التخلية كما  قدم قبض اللفاي ، و 

 [ويلزل البائع سقيه إن احتا  إلى ذلك وإن تضرر األص  ] قوله 
لثمىىر واشىىتط  بقيتىىه أو أبقىىا  إ  أوان احلصىىاد واجلىىذاك فىىلن السىىقيا واوبىىة علىى  البىىائع جلرثىىان اإكا اشىىتم منرىىا 

 .السقيا  كزن عل  املعتي فاملسلمزن عل  شرو ر  العرا اذا ، لكن لز اشتط البائع أن 
 .أي بالسقي ( وإن  يرر ادصل ) وقزله 

 
 [وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع ] قوله 

ٍد وحنز   إكا أصاب  الثمر بعد بيعه  فة مساوثة  :ضمان البائع ا املعتي ، واملسألة فيرا قزان  فذل  من كواو
 .ضمان البائع ، كما هز مقرر يف املذها ، وهز مذها املالكية  منأن هذا : القزل ادول 
أنه من ضمان املعىتي دنىه قىد و البيىع ، وقىد أقبيىه املبيىع ، فكىان مىن ضىمان املعىتي ، وهىذا : القزل الثا  

 .هز مذها العافعية 
صلللى اهلل عليلله  -أن النبللي  هىىز القىىزل ادول لدالىىة السىىنة عليىىه ، فقىىد ثبىى  يف صىىةيح مسىىل  والصللحيح 

ملال  ت خلذبلم  ف صابته جائحلة فلال يحل  للك أن ت خلذ منله شليئا   أخيك ثمرا   منلو بعت :) قال  -وسلم 
ولىذا قىال املؤلىف  (أمر بوضع الجلوائح :)  -صلى اهلل عليه وسلم  -النبي  أنويف رواثة ( أخيك بغير حق 

لثمن ، وكلى  بعىرط أا ثقىع مىن املعىتي  فىرثط عل  البىائع بىا -أي املعتي  -وإكا  لف  بآفة مساوثة روع : 
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و أخر باجلذاك فخر  الزق  املعتاد للجىذاك وحصىل   فىة مساوثىة فةينفىذ اليىمان على   ط، أما لز وقع منه  فرث
 .املعتي لتفرثطه ، دنه فزت عل  البائع اانتفاع بالثمر 

 ، كمىا هىز املعىرزر مىن مىذها احلنابلىة ، وأنثعزد عل  الثمرل (وإن  لف  بآفة مساوثة ) واعل  أن قزل املؤلف 
 دون الارع ، اجلزائح خمتل بالثمر بزضع ادمر

صللى اهلل  -لقلول النبلي هز اختيار شي  اإلسالم وا د ابن  يمية أن الاروع مقيسة على  الثمىار ، و  والراجح 
ثابى  يف الىاروع كمىا هىز  ، وهىذا املعىن (منع اهلل اللمرة بم تسلتح  ملال أخيلك إذاأرأيت :)  -عليه وسلم 

 .ثاب  يف الثمار ، وهذا القزل هز اختيار العي  عبد الرمحن بن سعدي وهز مقتي  القياي الصةيح 
 [بين الفسخ واإلمضا  ومطالبة المتلف  وإن أتلفه آدمي خير مشتر  ] قوله 

احلنابلة أن التلف احلاصل هذا هز املعرزر من املذها ، والقزل الثا  يف املذها وهز اختيار أا اخلطاب من 
، وكلى  دن ا فىة السىماوثة ا ركىن للمعىتي  اللراجحبغ   فة مساوثىة ثكىزن اليىمان فيىه على  املعىتي وهىز 
صلللى اهلل عليلله  -وقللد قللال النبللي  للمىىال بالبا ىىل ، أن ثروىىع علىى  أحىىد بثمنىىه ، فةينفىىذ ثكىىزن كلىى  أكىىال  

 .هذا إكا ي ثكن هناك  فرثط من املعتي ، وقد سب  أن  (بم تستح  مال أخيك:)  -وسلم 
املعىىتي ركنىىه أن ثتىىدارك حقىىه بىىالروزع إ  املتلىىف ، فةينفىىذ البيىىع قىىد لىىام و  أمىىا كا كانىى  ا فىىة غىى  مساوثىىة فىىلن

نبقىى  علىى  ادصىىل يف اليىىمان ، وأن اليىىمان ثبقىى  علىى  املعىىتي عنىىد القىىبض ، وقىىد  قىىدم أن البىىائع إكا بىىاع 
املعتي فلن اليمان ثكزن عل  املعتي ، وإبا استثن  العرثعة اجلزائح للمعىن  املتقىدم  الثمر وخل  بينه وبني
فانىىه  ثعىىبه ا فىىة السىىماوثة هىىذاإن مىىا قىىد حيدثىىه سىىارا أو لىىل أو عسىىكر أو حنىىز كلىى  : ،وقىىال بعىىض احلنابلىىة 

ه فىلن اليىمان على  ف إكا كىان مىن  دمىي ركىن الروىزع عليىلىراوىح ، فالصىةيح أن الت ، وهىذا أثيىا   ثلةى  اىا
املعىىتي ، أمىىا إكا كىىان مىىن  دمىىي ا ركىىن الروىىزع عليىىه كالسىىارا والعسىىكر وحنزمهىىا فرىىذا ثعىىبه ا فىىة السىىماوثة 

 .وعليه فيكزن من ضمان البائع 
 [صالح لها  ةوصالح بعض الشجر ]  :قوله 

ا ، وقد  قدم ككر ا فاا فلكا صلح يف العجرل بعيرا فرذا الصال  للعجرل كلرا ، وعل  هذا فيجز  أن ثبيعر
 .أهل العل  عن كل  

 [ولسائر النوع الذ  في البستان ]  :قوله 
دن النىىزع الزاحىىد عىىادل ثبىىدو فىىلكا صىىلح بعىىض العىىجر مىىن النىىزع فىىلن سىىائر النىىزع قىىد بىىدا صىىالحه فيجىىز  بيعىىه 

تاىىار حىى  ثىىت  ، مث إن اان، كمىىا هىىز املعىىرزر يف املىىذها وهىىز مىىذها العىىافعيةصىىالحه يف وقىى  واحىىد غالبىىا  
 .، و قدم الكالم عل  هذ  املسألة  كل للة من هذا النزع فيه حر  ومعقه  إ النار 
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 [ ه حلوا  مو  ت  وفي العنب أن يل   ر  ف  ص  أو ت   ر  م  ح  وبدو الصالح في ثمر النذ  أن ت  ]  :قوله
 .أي أن ثلني وثكزن كالزعاء اللني اململزء ماء ( أن ثتمز  حلزا ) قزله 
 [ب أكله يأن يبدو فيه النضج ويط اللمر ةيوفي بق ] :قوله 

 .وقد  قدم الكالم عل  هذا 
 [له مال فماله لبائعه إال أن يشترطه المشتر   ومن باع عبدا  ]  :قوله 

لللذ  ولله ملال فمالله  ملن ابتلاع عبلدا  :) قلال  -صللى اهلل عليله وسللم  -أن النبلي ملا ثبى  يف الصىةيةني 
 .اشتث  العبد وماله ، فلنه ثكزن له : فلكا اشت ه املعتي فقال ( اع إال أن يشترط المبت باعه
 [فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإال  فال ]  :قوله

ومعه مال ، واشتط هذا املال وكان هذا املال هز مقصزد املعتي بىالبيع أي لىه قصىد فيىه  إكا اشتم رول عبدا  
ا ثىىدري مىىا هىىز املىىال الىىذي مىىع العبىىد فىىال  شىىروط البيىىع ومنرىىا العلىى  ، فىىلكا كىىان جمرىىزا   فةينفىىذ ا بىىد مىىن  ىىزفر

 .ثصح البيع ، وهكذا سائر شروط البيع 
ثثبى   )):أي وإا ثقصد املال الذي معه فال ثعتط شروط البيع ، وكل  للقاعدل العرعية ( وإا فال )  :وقزله
مىاا  صىالحه فىالبيع وىائا ، دنىه ثثبى   بعىا   بىاع العىجر وعليىه مثىر ي ثبىد  ، كمىا إكا  ((ماا ثثب  اسىتقالا    بعا  

 .وله مال ، واملال جمرزل وهز غ  مقصزد فالبيع صةيح ملا  قدم  ، وهاهنا باع عبدا   ثثب  استقالا  
 
 

 [ال للبائع ، والعادة للمشتر  م  وثياب الج  ]  :قوله 
ل  العبد من ثياب الاثنة وحنزها فلهنا للبىائع ، وكلى  دن العىادل ي فثياب اجلمال أي الع  كزن ع من باع عبدا  

وعليه حلي من فية وثياب مجيلة  عد  ثنىة فرىذا كلىه للبىائع ، وأمىا ثيىاب العىادل  جتر ببيعرا معه ، فلكا باع عبدا  
بيىع جلرثىان العىادل كثياب املرنة واخلدمة الع  كىزن عليىه ومىا ثلبسىه لسىت العىزرل رىا هىز معتىاد فرىذا ثىدخل يف ال

 .ببيعه ، ومثله لز باع سيارل وفيرا أشياء معتادل ثتسامح مبثلرا فتدخل يف البيع ، وإا فال 

 مل  باب الس  
لتسلي  الثمن يف جملىس  ف متادفان ، فالسل  لغة حجا ثة والسلف لغة عراقية ، ومسي السل  سلما  لو   والسو لو السو 

 :  املثمن ، ففيه معن السلف ، والسل  عرفه املؤلف بقزله لتقدمي الثمن عل العقد ، ومسي سلفا  
 [عقد على موصوف في الذمة مؤج  بلمن مقبوض بمجلس العقد ]  :قوله 
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 -أي مىن ويىد  أو ردثفىه وحنىز كلىى   -مىن الىا ، وصىفته كىذا وكىذا  أبيىع عليى  كىذا وكىذا صىاعا  : كىأن ثقىزل 
: ول  أن  قزل  . بثمن مقبزل يف جملس العقد  الذمة مؤوال  يف بألف لاير حاضرل ا ن ، فرنا قد باع مزصزفا  

 
 
  -بكسر الالم  -ل  سم هز  عجيل الثمن و أخ  املثمن ، وامل

 
ل  سوىهز دافع الثمن ، وهز يف الغالا التىاور ، وامل

مىا ثكىزن صىاحا حاوىة ، فىلن السىل   هىز صىاحا احلاوىة ، وهىز دافىع السىلعة ، وغالبىا   -بفتح الىالم  -إليه 
  من

 
 .هي السلعة املؤولة املزصزفة يف الذمة  -بفتح الالم  -ل  فيه سو بدثالت الربا ، وامل

 [ والسلف ويصح ب لفاظ البيع والسلم]  :قوله 
بعتىى  مائىىة صىىاع مىىن الىىا إ  سىىنة مبائىىة دثنىىار : ، فلىىز قىىال  -كىىل لفىىن مىىن ألفىىاظ البيىىع   -ثصىىح بألفىىاظ البيىىع 

سىىل  مىىن أنىىزاع البيىىع ، فيصىىح بىىأي لفىىن مىىن ألفىىاظ البيىىع ، وقىىد  قىىدم  ، دن ال حاضىىرل ، فرىىذا ثعتىىا سىىلما  
: بلفىىىن السىىىل  ، كىىىأن ثقىىىزل  بعىىى  أو اشىىىتث  أو حنىىىز كلىىى  صىىىح ، وثصىىىح أثيىىىا  : ألفىىىاظ البيىىىع ، فلىىىز قىىىال 

من الا إ  سنة ، وثصح بلفىن السىلف كىأن ثقىزل  أسلمت  مائة لاير يف هذا ا لس عل  أن  عطيين كذا صاعا  
 .ا وكذا من الدنان  عل  أن  عطيين مائة صاع من الا إ  سنة أسلف  كذ

 [بشروط سبعة ]  :قوله 
 .وهذ  العروط سزم شروط البيع الع  قدم ككرها 

 [انضباط صفاته بمكي  وموزون ومذروع : أحدها ]  :قوله 
 .من مكيل ومز ون ومذروع ، أو كمكيل ومز ون ومذروع : الصزاب أن ثقزل 

 فالعرط يف ا
 
،  مىثال   ثىدل  فيه وهي السلعة أن  كزن را  نيبط صفاما ، من مكيىل كىالا ، أو مىز ون كاحلدسو مل

أو مذروع كالقما  ، فرذ   نيبط صفاما ، أما إكا كان  ا  نيبط صفاما ، فرذا ا جيز  السل  فيه ، دنىه 
 . ثفيي إ  املنا عة ، وما ثفيي إ  املنا عة فرز رنزع شرعا  

 [وأما المعدود المذتلف كالفواكه ]  :قوله 
 . ظاهرا   ربتلف به الثمن اختالفا   ظاهرا   الفزاكه معدودل ، و تفاوت  فاو ا  

 [والبقول ]  :قوله
ربتلىف بىىه  ظىىاهرا   فرىز كىىذل  ، دنىه ثتفىىاوت  فاو ىا   أي مىن اخليىروات وحنزهىىا كىذل  ، فىىالبقزل رىا ثبىىاع واافىا  

،  ظىىاهرا    عىىد باحلامىىة وحنزهىىا فىلن احلامىىة لتلىىف عىىن بعيىىرا الىىبعض اختالفىىا  : الزا ، ولىىز قىى ظىىاهرا   الىثمن اختالفىىا  
 .وهذا هز املعرزر من مذها احلنابلة 

، فلنىه  اللراجح، وهىذا هىز  وعن اإلمام أمحد وهز مذها العافعي وأا حنيفة أن كل  وائا ، وأنه ثىز ن و نىا   
احلىىىىام وحنزهىىىا أو الفزاكىىىىه وإن  لن كلىىى  وىىىىائا ، مث أثيىىىا  إكا وصىىىف الفاكرىىىة أو البقىىىىزل مث ا فقىىىا علىىىى  الىىىز ن فىىىى
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للةىىر  واملعىىقة ، فالىىذي ثارىىر أن مثىىل هىىذا التفىىاوت  اختلفىى  فىىلن هىىذا ااخىىتالا ثسىى  وهىىز معفىىز عنىىه دفعىىا  
مللن ) :قىال فيمىىا ثبى  عنىه يف الصىىةيةني  -صىىل  اهلل عليىه وسىىل   -اليسى  ا بىأي بىىه ، ودليىل هىىذا أن النىيب 

من أسلف في :) ويف رواثة البخاري ( سلف في كي  معلول ووزن معلول إلى أج  معلول أسلف في تمر فلي
 .وهي لفاة عامة  دخل فيرا الفزاكه والبقزل وغ ها  (شي  
 [والجلود ]  :قوله 

فىىاجللزد ا جيىىز  فيرىىا السىىل  ، دنىىه حيصىىل فيرىىا التفىىاوت ، وكلىى  دن أ رفرىىا  تفىىاوت ، فىىلن أ رافرىىا ليسىى  
 .ثصح السل  فيرا  ، ولذا امتفاو ة  هيقما  وحنز  ، بل لكا منيبطة
 [والرؤوس ]  :قوله

 .أي رؤوي احليزانات كذل  ، دنه ثقع فيرا التفاوت 
ومذها مال  وهز رواثة عن أمحد أن هذا جيز  فيه السل  ، وكلى  دن مثىل هىذا التفىاوت يف احلقيقىة  فىاوت  

 .ثس   معلزم ا  قع مبثله املنا عة ، فرز  فاوت
 [واألواني المذتلفة الرؤوس واألوساط كالقماقم ]  :قوله 

 .  ، وهز ما ثسخن به املاء ، فرذا كذل  ا جيز  فيه السل  مق  مجع ق  : القماق  
والزوه الثا  يف املذها أنه جيز  ، دن التفاوت يف احلقيقة  فاوت ثس  ، ودنه ركن أن ثنيىبط يف الزصىف  
. 

 [ال الضيقة الرؤوس والجواهر واألسط]  :قوله 
، وكلىى  يف شىىكلرا وعىىددها  بينىىا   و تفىىاوت  فاو ىىا   ظىىاهرا   فىىاجلزاهر ا جيىىز  فيرىىا السىىل  ، دهنىىا لتلىىف اختالفىىا  

 .وصفترا وضزئرا وحنز كل  
فىلكا أمكىىن ضىبطرا فلنىىه ا إشىىكال يف : وعىن اإلمىىام أمحىد أن السىىل  يف اجلىىزاهر وىائا ، ومروىىع هىذا مىىا  قىىدم  

ملن أسللف فليسللف فلي شلي  :)  -صىل  اهلل عليىه وسىل   -  السل  فيرا ، و دخل يف عمزم قزل النىيب وزا
، ومروع هذا إ  أهىل اخلىال بىاجلزاهر ، فىلكا كانى  اجلىزاهر ركىن أن  نيىبط وا ثقىع النىااع يف السىل   (معلول 

 .فيرا فال مانع منه 
 [والحام  من الحيوان ]  :قوله 

 بكىذا وكىذا اشتث  من  ناقة حامل إ  كىذا:  ن ا جيز  السل  فيه ، فال جيز  أن ثقزل مثال  فاحلامل من احليزا
 .دن احلمل جمرزل غ  متةق  ، فقد  لد وقد ا  لد : ، قالزا  من املال
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،  ، وكل  دن السل  بيع الراجحوالرواثة الثانية عن اإلمام أمحد أن السل  يف احليزان احلامل وائا ، وهذا هز  
ما  ، وثثب   بعا   ب   بعا  اوكما وا  بيع الناقة أو العال أو غ ها وهي حامل مع اجلرالة ، فكذل  هنا ، دنه ث

 .، وادصل معلزم فال عال  رالة احلمل  ا ثثب  استقالا  
 [وك  مغشوش ]  :قوله

وهذا ظاهر ، فلن ووىزد الغىم فيىه كاللا املعزب ، واجلزاهر املعزبة ، وحنز كل  ، فرذا ا جيز  السل  فيه ، 
جيعله غى  منيىبط ، ولىيس املقصىزد الغىم املمنىزع ، وإبىا املقصىزد أنىه معىزب فيىه شىيء ، أي أن  كىزن العىني 

 .غ  خالصة ، بل قد أضيف إليرا شيء  خر ، فرذا ا ثنيبط وثقع اخلالا يف مثله 
إن هنىاك مىا رنىع ،  : متميىال ظىاهرل فةينفىذ ا ثقىاللكن لز ثب  لنا أنه ربلط به غى   بطرثقىة ثابتىة يف العىرا  

ثكزن من اخللط ، فلنه ا مانع من السىل  فيىه  معني ندد فلز أسل  يف لا معزب ، وكان العرا ثقيي بقدر
 .للقاعدل العامة 

 [ ير متميزة كالغالية والمعاجين فال يصح السلم فيه  وما يجمع أخالطا  ]  :قوله
 .اانيباط  مهي أخالط الطيا ، فلن هذا ا جيز  السل  فيه لعد: متميال ، والغالية غ   أي جيمع أخال ا  

أهنىا  كىزن معلزمىة ، دن أهىل اخلىال ثعرفزهنىا إكا كانى  ادخىالط على  أقىدار نىددل معينىة حبيى   يظهلروالذي  
 .ثتميا بعيرا عن بعض ، وحينفذ جيز  السل  فيرا 

دل العامىىىة أنىىىه إن أمكىىىن ضىىىبطرا فىىىال مىىىانع مىىىن السىىىل  فيرىىىا وإا فىىىال ، وعلىىى  العمىىىزم فرىىىذا داخىىىل  ىىى  القاعىىى 
 .وكذل  املعاوني كاددوثة الع  كزن من املعاوني 

 .أخال را  وبني أهل اخلال ، فيمياون بينرا أن  ل  املعاوني ثعرفرا أثيا   يظهروالذي  
 [ويصح في الحيوان ]  :قوله

مىىن  الروىىل مىىدرا   كىىأن ثأخىىذ مىىن  -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -النىىيب ثصىىح السىىل  يف احليىىزان ، وقىىد صىىح هىىذا عىىن 
صىىل  اهلل  -الىىدراه  علىى  أن ثعطيىىه مائىىة شىىال أو حنزهىىا ، فرىىذا وىىائا ، وقىىد ثبىى  يف صىىةيح مسىىل  أن النىىيب 

 .فرذا وائا للةدث  ، ودن احليزان را ثنيبط  (را ك  استسلف من رج  ب  :)  -عليه وسل  
 [ة من نوعين واللياب المنسوج]  :قوله 

إكا كانىى  الثيىىاب منسىىزوة مىىن نىىزعني فيجىىز  السىىل  فيرىىا ، كىىأن ثنسىىج مىىن القطىىن والكتىىان ، فرىىذا وىىائا دهنىىا 
وبىىني مىا ثكىزن مىىن هىذا النسىىيج  ، يف املعىاوني والغاليىة هبىني مىىا  قىدم املنىع منىى متميىال ، وا ثارىر أن هنىىاك فرقىا  
 .الذي ثكزن من القطن والكتان 

 [طه  ير مقصود كالجبن وخ  التمر والسكنجبين ونحوها ل  خوما   ]  :قوله 
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، وهىي غى  مقصىزدل ، وكىذل  خىل التمىر ، فىالتمر فيىه خىل ،  نفةىةاإللطه غ  مقصزد كاجلا فىلن فيىه خ  وما م 
وهىىذا اخلىىل غىى  مقصىىزد ، وكىىذل  السىىكنجبني ، وهىىي كلمىىة فارسىىية وهىىي سىىكر فيىىه خىىل ، وحنزهىىا كىىاخلبا وفيىىه 

يف اجلا هىذ  غى  مقصىزدل فيصىح السىل  فيرىا  نفةةواإلاخلبا واخلل يف السكر واخلل يف التمر ملح ، فامللح يف 
. 

 [ذكر الجنس والنوع : اللاني ]  :قوله
 .من التمر را نزعه كذا كالعجزل وحنزها : فيقزل 
 [ وك  وصف يذتلف به اللمن ظاهرا  ] قوله 

 .، وليس أي اختالا ثذكر ، فاليس  ا ثذكر ظاهرا   فال بد أن ثذكر له كل وصف ربتلف به الثمن اختالفا  
 [وحداثته وقدمه ] قوله 

 . ظاهرا   ثتفاوت اما الثمن  فاو ا   احلداثه والقدمكذل  حداثته وقدمه ، فلن 
 [أو األجود  أوال يصح شرط األرد] قوله 

من مىىاك مىىا هىىز أوىىزد منىىه ، و دنىىه مىىا مىىن ويىىد إا هنىىا: ،قىىالزا  أبعىىرط ادوىىزد أو ادرد: فىىال ثصىىح أن ثقىىزل 
 .رديء إا هناك ما هز أردأ منه 

جيىىز ، دنىىه ركىىن أن ثعطيىىه مىىا هىىز خىى  منىىه وأوىىزد منىىه ، فةينفىىذ ا إشىىكال ،  أبىىل شىىرط ادرد : وقىىال املزفىى  
عنىده  ،  وقال العي  عبد الىرمحن بىن سىعدي إن العىادل يف مثىل هىذ  ادلفىاظ أن مىراد  أوىزد مىا ثكىزن معروفىا  

دأ ما ثكزن عنده  ، وحينفذ فيةمل عل  العرا فال مانع من  صةيح هذا الزصف ومحله عل  العىرا ، أو أر 
وا شىى  أنىىه يف التمىىر مىىا ثسىىم  يف عرفنىىا أوىىزد ، وكىىذل  أردأ ، وقىىد  قىىدم أن ألفىىاظ املتعاقىىدثن  مىىل علىى  

، أمىا  ثن ، فيكىزن كلى  ظىاهرا  املتعاقىد دأن مىراد  بىادوزد وادردأ مىا هىز معىروا عنى فاألظهرالعادل والعرا ، 
 .للمنا عة كما سب   منه درءا   عفلنه رن إن  ر ا عليه منا عة أو حنز كل  فل  ثكن متمياا  

 [ب  جيد ورد   ] قوله 
 .ويد ، ورديء ، فرذا وائا : فلكا قال 
 [فإن جا  بما شرط ] قوله 

 .أن ثقبله  فلن واء مبا شرط فقد أو  مبا عليه ، وحينفذ فيجا عل  املسل 
 [أو أجود منه من نوعه ] قوله 

 .كذل  جيا عليه أن ثقبله إن أ ا  مبا هز أفيل ، إك امتناعه عن القبزل عناد ومكابرل فال ثكزن مقبزا 
 [  محله وال ضرر في قبضه لزمه أخذه ب  ولو قل  ] قوله 
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د سىتة أشىرر ، فةينفىذ جيىا عليىه القبىزل فلكا أ ا  به قبل الزق  املتعاقد عليه ، كأن ثقزل إ  سنة فيأ يه بىه بعى
أا ثكىىزن يف قبيىىه عليىىه ضىىرر ، فىىلن كىىان يف قبيىىه ضىىرر   : ، دن هىىذا أفيىىل وأو  بىىالقبزل ، لكىىن بقيىىد وهىىز

كىىىأن  كىىىزن مىىىن الفاكرىىىة أو اد عمىىىة الىىىع  فسىىىد ، وا ثسىىىتطيع أن ثتصىىىرا اىىىا إا يف املزعىىىد ا ىىىدد ، أو أن 
 .ضرار  ضرر وا ، دنه اثلامه القبزل  فال، أو حنز كل   ثكزن يف مزضع ربع  عل  ماله فيه

 [ذكر قدره بكي  أو وزن أو ذرع يعلم : اللالث ] قوله 
ملن أسللم فليسللم فلي كيل  معللول ) : -صىل  اهلل عليىه وسىل   -وهذا هىز العىرط الثالى  ، ودليلىه قىزل النىيب 

ا رىىزل والىىذرع ا رىىزل فيىىه غىىرر دنىىه مىىن بيىىزع ، ودن الىىز ن ا رىىزل والكيىىل  (ووزن معلللول إلللى أجلل  معلللول 
اجلرالة ، وقد  قدم النري عن بيع ما جيرل ، وأن العرط يف الثمن واملثمن أن ثكزنىا معلىزمني ، وعليىه فلىز كىان 

فىىال  الىز ن غىى  معلىىزم كىىأن ثتفقىىا على  و ن مىىا ، أو علىى  كيىىل مىىا ، أو علىى  كرع مىا ، مىىن غىى  أن ثكىىزن معلزمىىا  
عليىه ، أي معلىزم بىالعرا أن املكىيالت  كىال بالصىاع الىذي قىدر    أو متعارفىا   أن ثكزن معلزمىا   ثصح ، فالعرط

كىىذا ، واملز ونىىات  ىىز ن بىىالز ن الىىذي قىىدر  كىىذا ، وحنىىز كلىى  مىىن العىىرا ، وهىىذا العىىرط  هىىز نىىل ا فىىاا بىىني 
 .العلماء 
 [لم يصح  أو في الموزون كيال   وإن أسلم في المكي  وزنا  ] قوله 
أو بىالطن ي ثصىح ، وكىذل  السىكر مىثال فلنىه  ثكىال ، فىلن كىان السىل  فيىه بىالز ن أي بىالكيلز مىثال   مىثال   فىالا

ر د  دنىه قىد ق ى: ثز ن ، فلكا أسل  فيه بالكيل ي ثصىح ، وكىذل  املىذروع ، وهىذا مىذها مجرىزر العلمىاء ، قىالزا 
ز ن ، واملىذروعات  ىذرع وهنىا قىد اختىل كلى  بغ  مقياسه ادصلي فل  ثصح ، فاملكيالت  كال ، واملز ونات  

 . فل  ثصح بيعرا سلما  
وقال العافعية وهز رواثة عن أمحد واختار كل  املزف  ابن قدامة أن كل  وائا ، دن املقصزد هز معرفىة قىدر   

 للراجحا، وهذا حاصل بالز ن يف املكيالت ، وبالكيل يف املز ونات ، وبالز ن يف املذروعات ، وهذا القىزل هىز 
. 

 [ذكر أج  معلول له وقع في اللمن : الرابع ] قوله 
إلى أجل  معللول ) : -صل  اهلل عليه وسل   -، لقزل النيب  معلزما   هذا هز العرط الرابع ، وهز أن ثذكر أوال  

 لىىه وقىىع يف وأن ثكىىزن فرىىز جمرىىزل ، واجلرالىىة غىىرر ، فىىال بىىد وأن ثكىىزن معلزمىىا   ، وادوىىل إكا ي ثكىىن معلزمىىا  ( 
: الىثمن ، فىىلن كىىان ادوىىل ا وقىىع لىىه يف الىىثمن كىىاليزم واليىزمني والثالثىىة وحنىىز كلىى  فىىال جيىىز  السىىل  ، فلىىز قىىال 

من الا غىدا أو بعىد غىد أو مسىاء فرىذا ا جيىز  ، دن هىذا  أسلم  مائة دثنار عل  أن  عطيين كذا وكذا صاعا  
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هي الع ثكىزن هلىا وقىع يف الىثمن ، وهىذا هىز املعىرزر  الزق  اليس  ا وقع له يف الثمن ، وإبا العرر والعرران
 .من مذها احلنابلة 

 .، وسيأيت ما ثدل عليه  الراجحثصح إن كان نصف ثزم ، وهز : وقال ادحناا  
 [ فال يصح حاال  ] قوله 

 أسىلم  مائىة دثنىار على  أن  عطيىين ألىف صىاع حالىة غى  مؤولىة ، فرىذا ا: ، فلز قال  فال ثصح السل  حاا  
دن السىىل  والسىلف فيرمىىا معىىن التأويىىل ، فىلن السىىل   عجيىىل للىثمن و أويىىل للمىىثمن ، وهكىىذا : جيىز  ، قىىالزا 

 .ي ثصح  معن السلف ، فلكا أسل  حاا  
، وهىىىذا القىىىزل هىىىز  وقىىىال العىىىافعية وهىىىز رواثىىىة عىىىن أمحىىىد جيىىىز  ، وهىىىز ووىىىه عنىىىد احلنابلىىىة ، وعليىىىه فيكىىىزن بيعىىىا   

دن معن السل  مفقزد فيه فرز بيع ، وادصل يف البيزع احلل ، وإكا ثب  هىذا  ن سلما  ، فرز إكا ي ثك الراجح
أو  غىى  مؤوىىل ، فىىأو  منىىه وىىزا   أويلىىه ثزمىىا   فىىلن املسىىألة السىىابقة أو  ، فىىلكا وىىا  أن ثكىىزن املسىىل  فيىىه حىىاا  

 .ثزمني أو ثالثة 
ادصىل نىرم لكىن العىرثعة أباحتىه للةاوىة وقد اختلف أهل العل  هل السل  عل  خىالا القيىاي ، أي هىز يف 

 أم أنه بيع من البيزع وليس مستثن للةاوة ؟
 :قزان دهل العل  

املعرزر عند احلنابلة أنه عل  خالا القياي ، وأنه يف ادصل رنزع ، وإبا أوا  ه العرثعة للةاوة ، ولىذا  -1
 . (ال تبع ما ليس عندك :)  -صل  اهلل عليه وسل   -منعزا من الصزر ني السابقتني لقزله 

ال تبللع مللا للليس ) :والقىىزل الثىىا  أن بيىىع السىىل  بيىىع مىىن البيىىزع ، فرىىز ا ربىىالف القيىىاي ، وأمىىا حىىدث   -2
 :فلنه نمزل عل  أحد احتمالني ( عندك 

إليرا بكذا أبيع  هذ  السلعة املعار : أن ثكزن املراد به بيع العني غ  اململزكة ، كأن ثقزل : ا مل ادول  -أ
 .وكذا ، وهي غ  رلزكة له 

  ، سىىل    وركىىن أا ث  سىىل  يف الذمىىة غىى  مزثىىزا بتسىىليمه ، بىىل ركىىن أن ث   أن ثبيىىع مزصىىزفا  : ا مىىل الثىىا   -ب
 .فرذا ا جيز  دن من شروط البيع القدرل عل  التسلي  

ادحكام أنه ا لالف القياي ، وهىذا  وا ش  أن ادصل يف أحكام العرثعة أهنا عارة ا رخصة ، فادصل يف
أن السىىل  بيىىع مىىن البيىىزع ، وا  فالصللحيحمىىا قىىرر  ابىىن القىىي  يف أعىىالم املىىزقعني ، وهىىز اختيىىار شىىي  اإلسىىالم ، 

شىى  أن كثىى ا مىىن  فصىىيالت الفقرىىاء يف هىىذا البىىاب مبنيىىة علىى  أصىىلر  وهىىز أن السىىل  ربىىالف القيىىاي فيعىىتط 
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والصىىةيح مىىا  قىىدم ، دن العىىرثعة ي  نىىه عىىن بيىىع املزصىىزا يف الذمىىة الىىذي هىىز فيىىه مىىا ا ثعىىتط يف البيىىع ، 
 .، ومن كل  بيع السل   مزثزا من  سليمه غالبا  

 [وال إلى الحصاد والجذاذ ] قوله 
ىلم  أو أ  س  أبيع  أو أ  : لز قال له  مىن الىا إ  احلصىاد أو  لف  مائىة ألىف لاير ا ن على  أن  عطيىين كىذا  نىا  س 

دنىه : أو حنز كل  را هىز معىروا عنىد النىاي عىادل فىال ثصىح ، وهىذا هىز املعىرزر مىن املىذها ، قىالزا  اجلذاك
 .ربتلف 

، وكلىى  دنىىه معلىىزم يف العىىادل ، الللراجح وقىىال املالكيىىة وهىىز رواثىىة عىىن اإلمىىام أمحىىد أن كلىى  وىىائا وهىىز القىىزل  
ا ثىىؤثر ، واحلاوىىة داعيىىة إ  كلىى  ، وهكىىذا لىىز  والتفىىاوت اليسىى  ا ثىىؤثر ، فالتفىىاوت اليسىى  كادثىىام وادسىىبزع

 .قال إ  أن  صرا لنا الدولة أو حنز كل  فاملذها أن كل  ا جيز  ، والصةيح وزا   ملا  قدم 
 [وال إلى يول إال في شي  ي خذه منه ك  يول كذبز ولحم ونحوهما ] قوله 

الىىثمن ، و قىىدم أن هىىذا القىىزل مروىىز  ، واسىىتثن ا جيىىز  السىىل  إ  ثىىزم ملىىا  قىىدم مىىن أن اليىىزم لىىيس لىىه وقىىع يف 
وثأخىذ منىه مىدل شىرر أو  إا يف شيء ثأخذ  منه كل ثىزم كخبىا وحلى  ، كىأن ثعطىي البقىال مىاا  : املؤلف فقال 

هىذا جيىز  إكا كىان ثأخىذ منىه على  : سنة ح  ثنفد هذا املال ، فرذا سل  دنه قدم الىثمن وأوىل املىثمن ، قىالزا 
احلاوة داعية إ  كل  ، و قدم أن أصىل هىذ  املسىألة وىائا ، وإن ي ثكىن هىذا رىا ثؤخىذ كىل هيفة أقساط دن 

 .ثزم 
 
 

 [له ح  أن يوجد  البا في م  : الذامس ] قوله 
 لىيف نوم  أي يف أوله ، وهذا هز العىرط اخلىامس ، وهىز أن ثؤخىذ غالبىا  

 
  فيىه سىلو ه ، فىلكا ا فقىا على  أن ثسىلمه امل

وووزدهىا إبىا ثكىزن يف  ذ يف العىتاء إا نىادرا  وىة يف العىتاء ، وكانى  هىذ  السىلعة ا  ؤ إ  سىن -أي السلعة  -
الصيف كبعض الفزاكه فرىذا ا جيىز  ، وكىذا العكىس ، وهىذا با فىاا العلمىاء كمىا حكى  هىذا املزفى  ابىن قدامىة 

 . وغ   ، وكل  دنه غ  مقدور عل   سليمه حينفذ ، ومن شروط البيع القدرل عل  التسلي
 [ومكان الوفا  ] قوله 

من املؤلىف مىراد  فيرىا إكا بىاع مثىر بسىتان بعينىه وحنىز  فىلن هىذا ا جيىز  ، وكلى  دن هىذا الثمىر قىد  ةهذ  اللفا
أسلم  مائة ألف لاير ، عل  أن  عطيىين قمىح بسىتان  الفىال  هىذ  السىنة ، فىال جيىز  :  ثتلف ، فلكا قال مثال  

 .، وهذا با فاا العلماء  ثتلف فيكزن يف كل  غررا   هذا ، وكل  ملا  قدم من أنه قد
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، دن السىل  بيىع  اللراجحوعن اإلمام أمحد أن كلى  وىائا عنىد بىدو الصىال  واختىار   ائفىة مىن احلنابلىة وهىز  
، فعلىى  هىىذا إكا باعىىه مثىىرل بسىىتان معىىني  مىىن البيىىزع ، وبيىىع الثمىىر وقىىد بىىدا صىىالحه وىىائا ، فقىىد أمىىن ا فىىة غالبىىا  

 .املسألة  فصيل وقد سب   ففي سلما  
مراد املؤلىف منرىا مىا  قىدم ، كمىا بىني كلى  العىار  ، ولكىن هىذ  اللفاىة ا ثفرى  منرىا ( مكان الزفاء ) وكلمة 

 .سيأيت الكالم عل  املسألة املتعلقة اا ( مكان الزفاء ) هذا املراد ، فرذ  اللفاة فيرا خطأ ، ولفاة 
 [ال وقت العقد ] قوله 

ي  -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -يف وقىى  العقىىد ، وهىىذا ظىىاهر ، والنىىيب  ثكىىزن املسىىل  فيىىه مزوىىزدا   فىىال ثعىىتط أن
الفاكرىة الفالنيىة نيىجرا يف الصىيف ، فا فقىا يف العىتاء على  السىل  فىذل   ثعت ه وا معن اشتا ه ، فمثال  

 .وائا ، دن هذا وق  عقد ا وق  وفاء 
 [أو فسخ الك  أو البعض وي خذ اللمن الموجود أو عوضه فإن تعذر أو بعضه فله الصبر ] قوله 

 
 
مىىن الر ىىا ،    فيىىه ، كىىأن ثعطيىىه ععىىرل  اا درهىى  علىى  أن ثعطيىىه إ  سىىنة كىىذا وكىىذا صىىاعا  سىىلو إكا  عىىذر امل

، فةينفىىذ قىىد  عىىذر كلىىه ، وكىىذل  إكا  عىىذر  فكىىان ا خىىر قىىد حصىىل  لىىه  فىىة مساوثىىة فلىى  ركنىىه أن ثعطيىىه ر بىىا  
  بستانه إا مخسني صىاعا   ث نتج ا عل  مائة صاع ، ويبعيه كأن ثتفق

 
  إليىه فلنىه سىلو ، فلىه أن ثصىا فمى  قىدر امل

، وحينفذ إما أن ثكزن الفس   ثعطيه حقه سزاء كان هذا من هذ  السنة أو من السنة الثانية ، وله الفس  أثيا  
منرىا فىلن  وإن كىان ي ثسىلمه شىيفا   للكل أو للبعض ، فلن كان قد أسلمه بعض الثمرل فالفس  ثكزن للبعض ،

 .هنا للتخي  وإبا هي للتنزثع ( أو ) الفس  ثكزن للكل ، فليس  
فيأخىىذ عزضىىه إن ي ثكىىن ( أو عزضىىه ) فلنىىه ثأخىىذ  ،  فىىلكا كىىان الىىثمن مزوىىزدا  ( وثأخىىذ الىىثمن املزوىىزد ) قزلىىه 

مىن القمىح ، مث  عىذر   خىر بعىد سىنة كىذا  نىا  وثعطيىه ا ا  ا فقا على  أن ثىدفع لىه مائىة ألفى ، فمثال   الثمن مزوزدا  
 
 
أخىذ  ، وإن  هىل الىثمن مزوىزد ، فىلن كىان مزوىزدا  : ل  الصا وشىاء الفسى  ، فيقىال سم عليه الكل ، وي ثعأ امل

أخذ مثله ، وإن كان غ  مثلي أخذ قيمته ، دنه قد ثكزن السىل   أخذ عزضه ، فلن كان مثليا   ي ثكن مزوزدا  
وحنزها ، فقد ثسل  عل  كذا وكذا من العيال ، فةينفذ ثعطيه مثلرا ، وإن ي  كن مثليىة فلنىه  عل  غ  الدراه 

 .ثعطيه قيمترا ، وثأيت إثيا  هذا يف باب ضمان املتلفات 
 [ أن يقبض اللمن تاما  : والسادس ] قوله 

ا صىاع مىن الىا إ  سىنة فىال ا فقا عل  ألف لاير بكىذ قبل التفرا ، فمثال   فالعرط السادي أن ثقبض الثمن  اما  
 
 
دن السىىىل  :   إليىىىه درامهىىىه يف ا لىىىس قبىىىل أن ثتفرقىىىا ، وهىىىذا هىىىز مىىىذها اجلمرىىىزر ، قىىىالزا سىىىلو بىىىد أن ثأخىىىذ امل
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والسلف ا ثثب  إا اىذا ، فىلن السىل   سىلي  الىثمن والسىلف  قىدمي الىثمن ، فىلن ي ثتقىدم الىثمن وي ثسىل  يف 
 .ا سلفا  و  جملس العقد فلنه ا ثكزن سلما  

 [معلوما قدره ووصفه ] قوله 
فرىىذا بيىىع غىىرر ،  ، فىىلن كىىان الىىثمن جمرىىزا   هىىذا ظىىاهر ، وقىىد  قىىدم أن مىىن شىىروط البيىىع أن ثكىىزن الىىثمن معلزمىىا  

 .وقد هن  العارع عن الغرر 
 [قب  التفرق ] قوله 

 . قدم الكالم عل  هذا 
 [وإن قبض البعض ثم افترقا بط  فيما عداه ] قوله 

 .قد قبض بعيه فيصح يف املقابل له ، وثبطل فيما عدا   إن كان
 [وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح ] قوله 

نعىى  بعىىرط أن : قىىال أعطيىى  مائىىة ألىىف لاير علىى  أن  عطيىىين مائىىة  ىىن مىىن القمىىح ، فقىىال ا خىىر : صىىزرل هىىذ  
ومخسىني  نىا  يف شىرر كىذا  سىني  نىا  يف  خىر احلصىاد ، أو مخ يف أول احلصىاد ، ومخسىني  نىا    كزن مخسني  نا  

أعطيى  : أي كانىا ونسىني وهلمىا أوىل واحىد ، وصىزر ه أن ثقىزل : فرىذا وىائا ، وعكسىه كىذل   يف شرر كذا
من العع  إ  سنة ، فرنا أسلف يف ونسني  من القمح ومخسني  نا   مائة ألف لاير عل  أن  عطيين مخسني  نا  

 .إ  أول واحد ، وهذا وائا 
 
 

 [ن ك  جنس وثمنه ي  إن بل   ]قوله 
(  كىل وىنسني  بىوى إن)إكا كان اجلنسان هلما أول واحىد ، فىال بىد أن ثبىني قىدر كىل وىنس وأن ثبىني مثنىه ، وقزلىه 

إن بني قدر كل ونس ، كما  قدم يف املثىال السىاب  ، دنىه إن ي ثبىني قىدر كىل وىنس : هنا حذا ، والتقدثر 
من العع  ، وععرل أ نان من القمىح ، وقىد ثكىزن العكىس ،   سعني  نا  فلنه ثقع يف بيع اجلرالة ، فقد ثكزن 

 .وهذ  ورالة 
 من القمح بكذا ، ومخسني  نا   مخسني  نا  : أي كذل  ا بد أن ثبني مثن كل ونس ، فيقزل ( ومثنه ) وقزله  

، فىلكا فسى  حينفىذيه ما وعىد  بىه فيكىزن المن العع  بكذا ، فلنه قد ثقع فس  كما  قدم ، فقد ثعجا أن ثعط
 .ي ثبني مثن كل ونس وقع يف اجلرالة عند الفس  

 [وقسط ك  أج  ] قوله 
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أعطي  مائة ألف لاير عل  أن  عطيين مائة  ن مىن القمىح على  قسىمني : إكا كان اجلنس له أوالن ، فلكا قال 
رىىذا فيىه ورالىىة ، فقىىد شىىرر كىىذا ، وي ثبىني نصىىيا كىل شىىرر مىىن اد نىان ، ف يفشىرر كىىذا ، و الثىا   يفادول 

يف العىىرر الثىىا  فيقىىع حينفىىذ نىىااع وورالىىة ،  ثعطيىىه مخسىىة أ نىىان يف العىىرر ادول ، وثىىدخر مخسىىة و سىىعني  نىىا  
، ويف العىىرر الثىىا  أعطيىى  ثالثىىني أو  يف العىىرر ادول أعطيىى  مخسىىني  نىىا  :  فىىال بىىد مىىن أن ثبىىني فيقىىزل مىىثال  

 .حنز كل  
 [ذمة فال يصح في عين أن يسلم في ال: السابع ] قوله 

 .أعطين مائة ألف لاير عل  أن أعطي  داري هذ  إ  سنة ، فرذا ا جيز  : فلز قال 
، أو قيمته إن   ، وإكا  لف فلن عليه عزضه ، أي مثله إن كان مثليا   بلفن السل  ثكزن بيعا  و وزا    والصحيح 

ال تبللع مللا للليس :)  -ل  اهلل عليىىه وسىىل  صىى -، وهىىز قىىد بىىاع مىىا رلىى  فىىال ثىىدخل يف قىىزل النىىيب  كىىان مقزمىىا  
 . (عندك 
 [ويجب الوفا  موضع العقد ] قوله 

ىوهي أثن ثكزن الزفاء ؟ هىل ثىأيت املسوى: هنا مسألة  ىل  إليىه بالسىلعة إ  املسم   إليىه ل  إ  املسىلو ل  ؟ أو ثىأيت املسم
  العقد ثىدل على  هىذا ، فمقتيى  دن مقتي: جيا الزفاء مزضع العقد ، قالزا : ليأخذ السلعة ؟ قال املؤلف 

أن مروىىع كلىى  إ   والللراجحالعقىىد أن ثكىىزن نىىل التسىىلي  هىىز نىىل العقىىد ، وهىىذا هىىز املعىىرزر مىىن املىىذها ، 
أن ثىذها صىاحا املىال إ  مارعىة املسىل  إليىه ليأخىذ احلىا أو الثمىر فىلن  العرا ، فلكا كان عرا الناي مثال  
  .الناي عل  عرفر  ، وكذا العكس

 
 [ويصح شرطه في  يره ]  قوله

 .فيصح أن ثعتط الزفاء يف مزضع  خر غ  مزضع العقد ، واملسلمزن عل  شر ر  
 [ببر أو بحر شرطاه  اوإن عقد] قوله 

دن املزضع الذي مها فيىه ا : إكا كان العقد يف الا أو يف البةر فةينفذ ا بد أن ثعت ا مزضعا للزفاء ، قالزا 
 .فال بد من العرط ، وحي  قلنا إن املروع إ  العرا فال إشكال يف هذا ركن أن ثز  فيه ، 

 [وال يصح بيع المسلم فيه قب  قبضه ] قوله 
عىن البيىع قبىل القىبض ، وهكىذا يف السىل   -صىل  اهلل عليىه وسىل   -ا إشكال يف هىذا ، فقىد  قىدم هنىي النىيب 
مىن القمىح إ  سىنة ، مث  ألف لاير عل  أن أعطي  كذا  نا  أعطين مائة  فال جيز  بيع املسل  فيه ، فلكا قال مثال  

أنىىىا اشىىىتي منىىى  اد نىىىان الىىىع عنىىىدك لفىىىالن إ  سىىىنة ، : وىىىاء شىىىخل إ  املعىىىتي بعىىىد ثىىىزم أو ثىىىزمني فقىىىال 
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ا ثيىىمن ، وهىىز ي  هنىى  عىىن ربىىح مىىا -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -وأعطيىى  كىىذا وكىىذا ، فرىىذا ا جيىىز  دن النىىيب 
 .يه ثيمن هذا وي ثقب

 لكن هل جيز  بيعه إ  املسل  إليه قبل قبيه ؟
أعطيىى  مائىىة ألىىف لاير علىى  أن  عطيىىين مائىىة صىىاع مىىن الىىا إ  سىىنة ، وبعىىد شىىرر أو شىىررثن قىىال : كىىأن ثقىىزل 
أنىىا أرثىىد أن  بيعىىين مىىا يف كمىىع لىى  ، فا فقىىا علىى  شىىيء مىىن الىىثمن فىىذل  وىىائا علىى  الصىىةيح ، : املسىىل  إليىىه 

والصىةيح وىزا   كمىا  قىدم يف اختيىار شىي  اإلسىالم يف النرىي عىن بيىع مىا ي ثقىىبض ، وأن  واملىذها ا جيىز  ،
بيعه عل  بائعه وائا ، فلكا باع املسل  عل  املسل  إليه ما أسل  فيه فرذا وائا ، ما ي ثكىن فيىه ربىا كمىا  قىدم 

 .ثيمن  هن  عن ربح ما ي -صل  اهلل عليه وسل   -، وبعرط أا ثربح فيه ، دن النيب 
 [وال هبته ] قوله 

عنىد احلنابلىة  مىراد فاملعىرزر  إليىه وغى   ، وهىذا غى  فال  صح اهلبة ، وظاهر كالم املؤلف أن هىذا عىام يف املسىلو 
يف املىذها ،  الصلحيح  إليه فذل  وىائا ، دن هىذا إبىراء لذمتىه ، وهىذا هىز   فيه إ  املسلو أنه إكا وها املسلو 

  ، ا هبته إ  املسل  إليه ، وقد  قدم أن شي  اإلسالم ربتار أن املنري عنه قبل القىبض واملراد هنا هبته إ  غ  
 .هز البيع فةسا ، وأما اهلبة وحنزها قبل القبض فري وائال ، وهذا املسألة  دخل فيرا إك ا غرر يف كل  

 [والحوالة به وال عليه ] قوله 
، واحلزالىة عليىه أي على  املسىل  فيىه ، مثىال الصىزرل دثىن السىلو   صىح احلزالىة بىدثن السىل  وعلى  واحلزالة بىه أي 

أحيلى   ارول أخذ مائة ألف لاير عل  أن ثدفع مائة صاع من الا إ  سنة ، مث قال ملن أعطا  املال أنى: ادو  
هىذا الروىىل : ا جيىز  احلزالىىة عليىه ، ومثالىىه  هىىذا ا جيىز  احلزالىىة بىه ، وأثيىىا  : على  فىىالن وأبىريء كمىىع ، فقىالزا 

  أخذها مىن فىالن قمةىا  : الذي دفع مائة ألف لاير عل  كذا  ن من القمح ، هناك أحد ثرثد منه دثن ، فقال 
دن دثن السل  غ  مستقر ، فقد ثفس  البيىع ، وهىذا ضىعيف ، فىلن : هذا ا جيز  ، قالزا : بعد سنة ، فقالزا 

ل هىىز رواثىىة عىىن اإلمىىام أمحىىد واختيىىار بعىىض احلنابلىىة ادصىىل هىىز عىىدم فسىىخه ، وادصىىل هىىز ثبز ىىه ، وهىىذا القىىز 
 .أن احلزالة فيه وائال ، وكل  دنه دثن ، فأشبه سائر الدثزن فالصحيح والعي  عبد الرمحن بن سعدي ، 

 [وال أخذ عوضه ] قوله 
ن أعتىال أرثىد أ: من القمح ، فلما واء الزق  قال  أعطي  مائة ألف لاير عل  أن  عطيين كذا  نا  : فلكا قال 

هىذا ا جيىز  ، وقىد  قىدم : ، أو قىال أعتىال عنرىا بكىذا وكىذا مىن الىدراه  ، قىالزا  العىع عنرا بكذا وكىذا مىن 
أهنى  جيياونىىه يف غىى  هىىذ  املسىىألة يف الىدثزن كمىىا ثبىى  يف حىىدث  ابىىن عمىر ، أمىىا يف السىىل  فىىال جيىىز  عنىىده  ، 
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من أسلم في شلي  فلال يصلرفه إللى :) سنن أا داود  قال كما يف -صل  اهلل عليه وسل   -دن النيب : قالزا 
 .واحلدث  فيه عطية العزيف وهز ضعيف  ( يره 

، وقد  قدم  الراجحوقال اإلمام مال  بل جيز  هذا وهز رواثة عن اإلمام أمحد وهز اختيار شي  اإلسالم وهز  
 .والصزاب وقفه  ومزقزفا   الذي روي مرفزعا   رضي اهلل عنرما أثر ابن عمر

 [وال يصح الرهن والكفي  فيه ] قوله 
هىىذ  مبنيىىة علىى  املسىىألة السىىابقة ، فىىال ثصىىح الىىرهن دنىىه بىىذل  ثصىىرفه إ  غىى   ، فالفائىىدل مىىن الىىرهن أنىىه إكا ي 
ثسلمه فلنه ثستزيف حقه من الرهن ، وهىز بىذل  ثكىزن قىد صىرفه إ  غى   ، والكفيىل فائد ىه أنىه ثيىمن ، فىلكا 

من ماله للمسل  ، فةينفذ ثكزن قىد صىرفه إ  غى    -أي الكفيل  -سل  فيه فلنه ثدفع ي ثأت املسل  إليه بامل
 .ما  قدم من وزا  العزل فيه ، فيجز  الرهن واليمان والكفالة فيه كغ   من الدثزن  والراجح، 

 باب القرض
 .دفع مال ملن ثنتفع به وثرد بدله : القطع ، و اصطالحا  : لغة  

 أو ثأخذ  را  فينتفع به و ثرد بدله هذا هز القرل اتفع اا و ثرد بدهلكأن ثأخذ دراه  فين
 [وهو مندوب ]قال المؤلف رحمه اهلل 

ملا ملن مسللم ) وابلن حبلان  هقال صلى اهلل عليه وسلم فيملا رواه اإلملال أحملد و ابلن ماجلرل أي من املقم 
 (يقرض مسلما  مرتين إال كان كصدقة مرة

  .ا  وهكذا فلكا أقرل مائة ألف فكما لز  صدا ممسني ألف ، كصدقة مرل  رز فقرل املال مر نيأومثله لز 
 [وما يصح بيعه صح قرضه إال بني آدل  ]: قال المؤلف 

روىل قىال أرثىد أن اقىتل عبىدا  و أرد إليى  بدلىه أو قىال أرثىد أن . بين  دم املىراد اى  ادرقىاء و اإلمىاء و العبيىد 
 .واختار املزف  و هز الزوه الثا  يف املذها وزا  كل . ز ن كل  ا جيلاقتل إلي  أمت  ف
 .ي ثنقل دنهأما احلنابلة فقالزا 

 . ن ادصل يف املعامالت احلل فال  تا  إ  نقلدو أما الزوه الثا  فقالزا كزنه ي ثنقل ا ثدل عل  املنع  
دنىه كرثعىة إ  قصىد الفاحعىة فرىز  مث : الزا قى ، و منع املالكية و العافعية من إقرال ادمىة خاصىة دون العبىد 

 .مع أن يف هذا القزل قزل سدا  للذرثعة واهلل اعل . با لة صلةوهي 
 [ويملك بقبضه  ]: قال المؤلف 

ل  بقبيرا  .رول اقتل من  ثد مائة ألف لاير فأهنا   
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 [فال يلزل رد عينه]: قال المؤلف 
 . ر فال ثلامه رد العني بل ثرد بدله بل الذي ثلام رد بدله اقتل منه صاعا  من

 [ ب  يلبت بدله في ذمته حاال  ولو أجله ]: قال المؤلف 
كها روىل إ   خىر ليقىتل منىه فأقرضىه إ  سىنة و قىال هىذ  ععىرل  اا لاير قىرل إ  سىنة فيثبى  يف كمتىه 

الىرد و لىز أولىه إ  سىنة هىذا نىه ثلامىه لقالزا فلز وىاء مىن الغىد وقىال رد إ  حقىي ف. حاا  وهز مذها اجلمرزر
 .لكن لز باعه سيارل إ  سنة فرذا بيع فال ثطالبه قبل حلزل ادول. يف القرل ا يف البيع

قىىالزا قياسىىا  علىى  الصىىرا  ىىامع أن كليرمىىا ا جيىىز  التفاضىىل فيىىه فالصىىرا ا ثتأوىىل قىىالزا فكىىذل  القىىرل ا 
 .هذا هز مذها اجلمرزرثتأول كالصرا  امع أن كليرما ا جيز  التفاضل فيه 

لقوللله نىىه ثتأوىىل بتأويلىىه أ : وهىىز ووىىه يف املىىذها ابىىن لقىىي  وقىىال املالكيىىة وهىىز اختيىىار شىىي  اإلسىىالم و لميىىذ 
فيجىا عليىه أن ثىزيف ( و أوفلوا بلالعقود ) و قلال تعلالى ( المسلمون عللى شلروطهم) صلى اهلل عليه وسلم 

 .بعرد 
 :الفارا و الفرا بني الصرا و القرل من وورني و أما ما ككر ز  من القياي فرز قياي مع

نه ا ثبطل عنده  فلز أن روال  أقىرل فالنىا  كىذا مىن املىال و فلأن الصرا لز ي ثطالا به حاا  : الزوه ادول
هن  جيىىىز ون  ىىىأخ  القىىىبض يف القىىىرل و ا جيز ونىىىه يف لنىىىه ا ثبطىىىل وهىىىذا فىىىرا عنىىىده  فىىىفلي ثطالىىىا بىىىه حىىىاا  
فىىالراوح أن القىىرل ثتأوىىل بتأويلىىه و املسىىلمزن علىى  .  خىىر و القيىىاي مىىع الفىىارا ا ثصىىح الصىىرا وهىىذا فىىرا

 .شرو ر  و دنه قد اسقط حقه باملطالبة برضا  بالتأويل
 رول اقتل من  خر ماا  و ي ثذكر أوال فما احلك  ؟ ، فلن ي ثذكر أوال

يف العىادل ، روىل اقىتل لغىرل مدل   كفي منرا قال املالكية وهز قزل ابن القي  جيا  ركرا عند  ح  ثستفيد 
أن ثعىىتي دهلىىه شىىو مىىن حىىزائج البيىى  فالعىىادل أن  ىىرد علىى  الرا ىىا يف هناثىىة العىىرر فتىىتك إ  هناثىىة العىىرر و 

 .هكذا
نه ثردها يف العادل بعد انتراء املزس  فيةدد القاضي مدل بناء  فل اور اقتل مائة ألف لاير للتجارل : مثال  خر 

 .ما  قدمعل  
 .انه له أن ثطالا به حاا   : واملذها . ن ككر أوال فلنه ثتأول و ا ثكزن حاا  عل  الصةيحلف

 [ فإن رده المقترض لزمه قبوله ]: قال المؤلف 
ن اقىىتل منىىه بعىى ا  فالزاوىىا أن ثىىرد مثلىىه دمثىىال كلىى  سىىليما  مىىن العيىىزب لامىىه قبزلىىه  –أي بعينىىه  –إن رد  

 .دل و ليس كالعارثة  رد العني ، لكن إن رد  بعينه سليما  من العيزب فيلامه قبزلهالقرل فيه رد للب
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استسىىلف منىىه بكىىرا  علىى  أن ثىىرد إليىىه بدلىىه بعىىد سىىنة فبعىىد أثىىام رد  إليىىه بعينىىه سىىليما  مىىن العيىىزب فيلامىىه أن  ولىىز
 .لكن إن نقص  قيمته عند الرد فال ثلامه القبزل  .ثقبله

 [ت مكسرة أو فلوسا  فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض و إن كان ]: قال المؤلف 
أي فيرا  كس  وقل أي هذ  الدراه  ليس  استدارما  امة بل فيرا  ثىين و كسى  فىلن كانى  دراهى  : مكسرل
 أو فلزسا فمنع السلطان التعامل اا فما احلك  ؟املذها أن له القيمة وق  القرل،مكسرل 
ن هناك نقد ثتعامل به الناي قيمته رثاان فمنع السلطان التعامل به وقد اقتل  ثىد مىن عمىر ألفىا إكا كا: مثال

لاير وبعد املنع ثساوي هذا النقد لاير واحدا  فقيمة القرل ا ن ألف ألف من هذا النقد فرز ثساوي عن القرل 
 . رثاا  واحدا  لاير ، املذها أنه جيا أن ثرد إليه عن كل فرد من هذا النقد رثالني ا

ن الزاوىىىا عليىىىه يف ثىىىرد القيمىىىة عنىىىد منىىىع السىىىلطان د أنو القىىىزل الثىىىا  وهىىىز قىىىزل بعىىىض احلنابلىىىة أن الزاوىىىا 
ظرىر ، لكىن إن كىان أنقىدر املثىل عنىد منىع السىلطان وهىذا القىزل  لىام القيمىة و  ادصل املثل ففي كمته املثل وإبىا

 .هناك رخل كث  فسيأيت إن شاء اهلل
اقتل من شخل ألف لاير مث ملا واء  روال  فلز أن رخص  النقزد رخصا  فاحعا  ا جتري العادل مبثله و هكذا 

هىذا ، العملىة و أصىبة  ادلىف ا  سىاوي ععىر دوارات بعىد أن كانى   سىاوي ثالمثائىة دوار  رخصى الغىد 
 لقيمة؟ قد حيصل أي  نتكس بعض العمالت فيةصل فيرا رخل فرنا الزاوا أن ثرد املثل أو ا

أن النقد إكا رخل فلن الزاوىا أن ثىرد القيمىة ، وكلى  دنىه إكا  : ظاهر اختيار شي  اإلسالم خالفا  للمذها
 سىاوي ادلىىف السىىابقة وهىز ظىىاهر اختيىار شىىي  اإلسىىالم   ا ادلىىف فىلن ،  رد العملىة كمىىا اقتضىرا ي ثىىرد املثىىل

نىه ي ثىرد املثىل و لدنه إن ردها كمىا هىي ف. ل قزلكما يف نا  للمفردات أورد  صاحا اإلنصاا ويف هذا القز 
 .عل أاهلل 

 [ويرد المل  في الملليات والقيمة في  يرها  ]: قال المؤلف 
كاملز ونات و املكيالت فلكا اقتل منه ععر كيلز ورامات من السكر فالزاوا أن ثرد مثلرا وهكذا يف سائر 

مثل دنه مكيل و السكر له مثل دنه مز ون ، لكن إن ي ثكن له املثليات ، و املثلي هز الذي له مثل فالا له 
مثل و إبا ثقىدر بالقيمىة كىبعض اجلىزاهر فلنىه ثراعى  فيرىا القيمىة قىد ا ثكىزن هلىا مثىل فتقىزم مىن التجىار و أهىل 

 .اخلال و ثرد قيمترا
 [فإن أعوز المل  فالقيمة إذن  ]: قال المؤلف 

لكىن . فلكا اقتل منه بكىرا  فالزاوىا أن ثىرد إليىه بكىرا  مثلىه ، فالزاوا املثل عند اإلعزا  فلن كان العيء مثليا  
كىان الزاوىا أن ثىرد   ، فلىز جتا القيمىة وقى  اإلعىزا  فلهناإن أعز  املثل أما لبعد أو لغالء فاحم و حنز كل  
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اإلعىىزا  فنناىىر الزاوىىا هىىز القيمىىة عنىىد فصىىبح ادر  ا ثىىزرد لاىىروا سياسىىية أإليىىه ععىىرل  صىىع مىىن ادر  لكىىن 
، دنه هىز الزقى  الىذي انتقلنىا فيىه مىن املثىل إ  القيمىة لوق  اإلعزا  مث ثدفع هذ  القيمة إ  املقرم  ادر  قيمة
. 

 [ويحرل ك  شرط جر نفعا   ]: قال المؤلف 
كلل  ) أن النبللي صلللى اهلل عليلله وسلللم قللال وقىىد ورد يف كلىى  حىىدث  عىىن احلىىارث بىىن أسىىامة لكنىىه ا ثصىىح 

 (نفعا  فهو رباقرض جر 
 ثار عليه لكن اإلمجاع و ا

نلك بل رض الربلا فيهلا إ)اهلل بلن سلالل انله قلال ألبلي بلردة  ما ورد عند البذلار  معلقلا  علن عبلدثار  ومن ا 
حم  تبن أو حمل  شلعير أو حمل  قلت فلال ت خلذه  ةفاش  فإذا كان لك على رج  دين ف هدى إليك هدي

 فكل قرل ور نفعا  فرز ربا  ، لبيرقي بلسناد صةيحو حنز  عن ابن عباي يف ا (فإنه ربا
قال أقرض  مائة ألف لاير بعرط أن  سىكنين دارك أو بعىرط أن  عى   سىيار   سىنة كاملىة إ  غى  كلى  هىذ  

 .قرول ورت نفعا  فال جتز  وهي ربا دنه قرول ورت نفعا  
 [جاز . ……و إن بد  به بال شرط  ]: قال المؤلف 

لاير فلما أ   القياء رد إليه إحدم ععر ألفا بىال شىرط فرىل جيىز  ؟ قىال وىا  و هىز   اا رول اقتل ععرل 
كان لي عللى النبلي صللى اهلل عليله و سللم )ولذا قال جابر رضي اهلل عنه كما في الصحيحين كما قال ، 

ا  وقلال فلرده خيلارا  رباعيل ا  و في مسلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم استسلف بكلر ( حق فقضاني وزادني
 . فله أن ثرد لكن بال شرط (إن خيركم أحسنكم قضا   

  ؟؟ و هل  ؤخذ هذ  الاثادل أم ا جيز  إقراضهباثادل فرل  وثزيف القرل نه ثردأعرا و هنا إن كان املقتل ث   
ر نفعا  وكل قرضا  ونفعا   قرضه وهز ثرثد الاثادل وهذا قرل ورو أدنه  ، نه ا جيز  أن ثقرضهأاملذها : اجلزاب 
 فرزربا

ن هىذا الىذي ثىرد ن النيب صىل  اهلل عليىه وسىل  كىان كىذل  و دد ابن قدامة اجلزا  و هز اختيار املزف  والراوح
 .كثر حلسن خلقه وكرمه هز أو  الناي بالقرلأ

 [أو أعطاه أجود  ]: قال المؤلف 
رد إليىه  ىرا  ويىدا  هىذا وىائا أثيىا كمىا  قىدم يف و  فىا  خىذ منىه  ىرا  ردثأاستسلف منه بكرا  فرد إليه خيىارا  رباعيىا  أو 

 ( ن خيركم أحسنكم قضا   إ )احلدث  
 [أو هدية بعد الوفا  جاز  ]: قال المؤلف 
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 .فرذا وائا ةبعد أن قيا  حقه أهدم إليه هدث
 [ن تبرع لمقرضه قب  وفائه بشي  لم تجر  عادته به لم يجزإو ]: قال المؤلف 

الزفاء أهدم إليه هدثه  ر أو  يا فرز ثرثد  أخ  السىداد فىال جيىز  دنىه قىرل وىر  هناك بعد الزفاء وهنا قبل
سىاب  قىد وىرت عادممىا  ن ورت عاد ه به كىأن ثكزنىا صىدثقني أو أخىزثن أو وىارثن بينرمىا مىادٍ إنفعا  ، لكن 

 .دنه قرل ور نفعا  .ن ي جتري العادل باهلدثة فال جيز إبالترادي فيجز  كل  و 
 [إال أن ينو  مكاف ته ]: ف قال المؤل

روىل أهىىدم إليى  هدثىىه وي جتىري العىىادل بينكمىا بىىذل  وبينى  وبينىىه حى  و اسىىتةيي  أن  ىرا  و نزثىى  أن  ىىرد 
 .إليه هدثة  قابل هدثته هذا وائا

 [أو احتسابه من دينه ]: قال المؤلف 
 .أي إكا نزم أن ربصمه من مبلغ القرل فذل  وائا 

ألىف فلمىا أعطىاك مائىة ألىف قلى  خىذ هىذ  مىائع لاير قيمىة الطيىا الىذي أهدثتىه يل   رثىد منىه مائىةكأن  كىزن 
 .هذا وائا ا بأي به

 
 

 [قيمتهن اقرضه أثمانا  فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة إو  ]: قال المؤلف 

نىه لىيس مكىان أليىه مىع أقرض  دراه  هنا يف حائل و أن  يف مكة  الب  اىا والىدثن أمثىان فيلامى  أن  ؤدثىه إ
الزفاء دنه ا ضرر علي  لكن إن كان حلمله مؤونة فالقيمة ، اقتض  منه بكىرا  قيمتىه ألفىا لاير فطالبى  يف بلىد 

 .ن حلمله مؤونة خر بالبكر ان البكر هز الذي ثرد فالزاوا علي  القيمة د
 [نقصأإن لم تكن ببلد القرض  ]: قال المؤلف 

اقتضى  منىه شىال  وهىز ثطالبى   :مثىال كلى  . كما نبه عل  هذا العار   "كثرأ"الصزاب كذا قال رمحه اهلل و 
قل مثال  أربعمائة لاير فيلامى  ا ن أن أباملثل و ساوي العال يف مكة مخسمائة لاير وهي يف حائل إما أن  ساوي 

لبلىد فتعىتي لىه شىال ، و إن   قزل خذ هذ  أربعمائة لاير دهنا يف سزا مكىة أغلى  أو أن ثنتاىر إ  العىزدل إ  ا
كان  قيمترا يف حائل مثل قيمترا يف مكة فيلام  الزفاء دنه ا ضرر ، وكذا إن كان  قيمترا يف حائل أغل  

 .نه ثلام  الزفاءلأي بستمائة لاير ف
 وكىان النىاي حيتىاوزن إليرىا يف القىدمي ، روىل ثرثىد أن ثسىافر: ملا تسلمى بالسلفتجة: وهنا مسل لتان ، األوللى 

إ  مكة و معىه دراهى  وربعى  أن ثتعىرل لىه قطىاع الطرثى  أو أن  يىيع منىه هىذ  النفقىة فيىذها إ  التىاور يف 
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حائل الذي له وكيل يف مكىة و ثقىزل هىذ  ععىرل  اا لاير خىذها و اكتىا يل ورقىه إ  وكيلى  يف مكىة اسىتل  
خىذ منىه مىا ككىر مىن الىثمن هىذ  هىي منه هذ  الععرل  اا فيسافر ا نقد معه فلكا وصل مكىة سىل  الزرقىة و أ

أن ثرسىل إليىه مىن مكىة ثأخىذ   بىدلن التاور قىد ثكىزن لىه نقىد يف مكىة فالسفتجة هذا ثستفيد وهذا ثستفيد د
هذا وائا عند احلنابلة خالفا  للجمرزر ما كها إليه احلنابلة هز . خر حيفن ماله من السرقةمن الناي هنا  وا 

و اجلىىىزاب أن هىىذا القىىىرل إبىىا وىىىر نفعىىا  معنزثىىىا  للطىىرفني هىىىذا  ، رل وىىىر نفعىىا  قىى دنىىىه الصىىزاب فىىىاجلمرزر قىىالزا
واحلاوىىة داعيىىة إ  كلىى  فرىىذا  .ثسىىتفيد وهىىذا ثسىىتفيد و لىىيس نفعىىا  مادثىىا  فىىأن املىىال ي ثىىاد فىىال حىىر  يف كلىى 

 .ثستفيد وهذا ثستفيد 
بىثمن مؤوىل مث قبىل حلىزل  خىر أو اشىتم منىه روىل اقىتل مىن : وهلي مسل لة ضلع وتعجل  : المس لة اللانية

عطىىين الىىثمن قبىىل أأو قىىال التىىاور أضىىع عنىى  و ، ادوىىل قىىال ضىىع عىىين شىىيفا  و أعطيىى  حقىى  كلىىه قبىىل ادوىىل 
وقته هذ  مسألة ضع و عجل ضع من الدثن و عجل الزفاء هذ  املسألة ا جتز  عند مجرزر العلماء يف املىذاها 

الىىع هىىي ربىىا إن كانىى  مقابىىل ادوىىل فكىىذل  الىىنقل إن كىىان ن الىىنقل ثقابىىل ادوىىل كالاثىىادل ادربعىىة قىىالزا د
 .مقابل ادول

ن هنىاك فرقىا  دنىه وىائا قىالزا أمحد وهز قزل يف املىذها او اختار شي  اإلسالم و  لميذ  وهز رواثة عن اإلمام 
ادوىىل  شىىغال للذمىة و أمىا الىىنقل مقابىل  قىدميإبىني الىنقل لألوىل وبىىني الاثىادل لألوىل فالاثىىادل لألوىل ظلى  و 

و ي ثصىح عىن النىيب . للذمة فال ثقاي هذا اىذا دنىه قيىاي مىع الفىارا وهىذا هىز الصىزاب وإبراء   ا  نه فيه  إرفاقلف
و أمىا الصىةابة فقىد ورد . صل  اهلل عليه وسل  حدث  يف املنع وا يف اجلىزا  وقىد وردت أحادثى  كلرىا ضىعيفة

البيرقىي فاختلفى  أقىزال الصىةابة و أقىزال الصىةابة إكا  عن ابن عباي اجلزا  و ورد عن ابىن عمىر املنىع كمىا يف
أن مسىألة ضىع  فلالراجح ، اختلف  ي ثكن قىزل هىذا حجىة على  هىذا بىل ربتىار مىن أقىاوثلر  أقراىا إ  الىدليل

محىد أثيىا واختيىار أو عجل وائال خالفا  للمذاها ادربعة و هز رواثة عن اإلمام امحىد وقىزل يف مىذها اإلمىام 
 .وعمل الناي عل  هذا والذي ثتوح هزهذا القزل  .و لميذ  ابن القي  شي  اإلسالم

 باب الرهن
 .لغة  الدوام و الثبزت ، ثقال ماء راهن أي ماء راكد و ثقال نعمة راهنه أي نعمة دائمة:الرهن 

مىن وكعتي سلعة ف هن عند البىائع الىذي ي ثسىل  الىثمن سىلعة أخىرم كمن ث  .واصطالحا  هز  زثي  دثن بعني
 .هذا هز الرهن،  فييع سيار ه رهنا  و هكذا ا  عتم أرضث

 .الدائن الذي أخذ الرهن لتزثي  دثنه يف كمة املدثن : هز املدثن ، املرمن هز : والراهن 
 .هز العيء املرهزن : والرهن 
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 [يصح في ك  عين يجوز بيعها  ]قال المؤلف رحمه اهلل 
جيز  بيعه جيز  رهنه و ما ا جيز  بيعه ا جيز  رهنه قىالزا دن الىرهن  هذا هز ضابط ما جيز  رهنه يف املذها ما

املقصزد منه استيفاء احل  عند  عذر الزفاء فيستز  احل  من الىرهن فىلن كىان الىرهن ا جيىز  بيعىه ي ثىتمكن مىن 
ثن رثىاا  ووضىع فلك اقىتل منىه ععىر  ، املذها كما هز  نه ا جيز  بيعهإاملصةف مثال  إن قلنا ف ، استيفاء حقه

عند  املصةف رهنا  فال جيز  دنه ا ركنه أن ثستزيف حقىه بىأن ثبيىع الىرهن وثسىتزيف حقىه منىه وعلى  كلى  فىال 
 .وضة يف املذهاابد أن ثكزن الرهن را جيز  بيعه وعل  كل  فرز عقد مع

وضىات بىل هىز مىن بىاب اعنه لىيس مىن بىاب املأالرمحن بن سعدي  والقزل الثا  يف املسألة و اختار  العي  عبد
أن ثكىىزن و التزثيقىىات وعلىى  كلىى  فيصىىح أن ثكىىزن الىىرهن عينىىا  وثصىىح أن ثكىىزن دثنىىا  و ثصىىح أن ثكىىزن منفعىىة 

عنىىدك فالكتىىاب جيىىز  بيعىىه وهىىز عىىني  ا  ثقىىزل ملىىن اقىىتل منىىه ععىىرل رثىىاات خىىذ هىىذا الكتىىاب رهنىى ،كىىأن عينىىا  
 .و صل الثقة للبائع برهن هذا الكتاب 

 ا  خىىذ هىىذ  الصىىكزك بىىدثن يل علىى  فىىالن رهنىى : روىىل اقىىتل ععىىرل  اا لاير مث قىىال ، هن دثنىىا  الىىر ومثىىال كىىزن 
ورهىىا أقىىال خىىذ هىىذ  الىىدار بيىىدك  :مثىىال كىىزن الىىرهن منفعىىة  ، هنىىا  صىىل الثقىىة ، وثىى  الىىدثن بىىدثن عنىىدك فقىىد

 وخذ ادورل و امجعرا عندك وهذا املال الذي مجعته ثكزن رهنا  
فىىالرهن   وعلىى  كلىى  ن احلىى  ثابىى  يف الذمىىةدالىىرمحن السىىعدي هىىز الىىراوح وكلىى   دكهىىا إليىىه العىىي  عبىى اومىى 

وأما احل  فلنه ثاب  يف الذمة فلز ي ركن استيفاء احل  مىن هىذا الىرهن فىلن احلى  ثابى  يف  ، كالبينة وكالعرزد
زا  فلن كل  ا حر  فيىه دن كان الرهن قليال  أو كث ا  معلزما  أو جمر  ءوج  افلكا  راض  املتاهنان سز  ، الذمة دونه

ثعطيىىه مىىثال  صىىرل اىىا دنىىان  و ا ثىىدري قىىدرها وثقىىزل هىىذ  رهىىن  جمرىىزا   ومثىىال كىىزن الىىرهن ، التزثيىى  حاصىىل بىىه
ء  كىىان معلزمىىا  أو جمرىىزا  أو قلىىيال  أو كثىى ا  فىىلن كلىى  ا حىىر  فيىىه و كلىى  دنىىه لىىز  لىىف الىىرهن فىىلن اعنىىدك فسىىز 

 .احل  ثاب  دونه 
وعلى  الىىراوح حقيقىىة . زثيى  دثىىن بعىىني أو دثىن أو منفعىىة أنىىه الللراجح أن الىىرهن  زثيى  دثىىن بعىني و إكن املىذها

هذا يف ادصل لكن الناام يف بالدنا رنع  نه  زثي  فكل ما  صل به الثقة جيز  رهنه كالبطاقة العخصيةإالرهن 
 .من كل  للمصلةة وبناء  عليه فيكزن رنزعا  

 [تب حتى المكا ]: قال المؤلف 
أي ح  املكا ا جيز  رهنه دنه جيز  بيعه وعل  كل  فلمن  دفع ادقساط  دفع للمرمن حيفارا فلن قي  له 

 .نه ثستزيف حقه من هذ  ادقساطلحقه رد هذ  ادقساط له و إن ي ثرد إليه حقه ف
 [مع الحق وبعده  ]قال المؤلف رحمه اهلل 
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 ةشتي من  هذ  الدار بععرل  اا مؤولأزن بعد  ا قبله ، قال جيز  أن ثكزن الرهن مع احل  و جيز  أن ثك
 .مع احل  فرذا ف ض  وثعتط أن ثرهن عند  سيار ه 

 .مثال  يف جملس العقد أو يف خيار العرط قال أرثد أن  رهنين " وبعد   "
 . ن الرهن  ابع للة  فل  ثصح أن ثسبقهد : يف املذها قالزا ثصح فال "قبله "و أما 
لىيس عنىدي مىىال  : قىال ، عنىدك ا  مىن املىال وخىذ هىذ  السىىيارل رهنى ا  روىل قىال  خىر أقرضىىين مبلغى :ال كلى  مثى

ثصىح  فىال فأخىذ منىه الىرهن على  أن ثقرضىه غىدا   ، قىال أقرضىين غىدا  و خىذ الىرهن ا نفالدراه   أيت غىدا   لكن
يىىة و اختيىىار أا اخلطىىاب مىىن واملالك ادحنىىااو لىىذا فىىالراوح وهىىز مىىذها . و  علىىيلر  ضىىعيف علىى  املىىذها

 .ء  كان سابقا  أو احقا  فلن التزثي  حيصل بهان املقصزد حيصل منه سز دنه ثصح أن ثكزن سابقا  له أاحلنابلة 
 [وبعده بدين ثابت   ]:قال المؤلف 

خىذ أ  رضة للسقزط بل ثكزن مستقرا   فلن كان عرضة للسقزط فال جيز فال ثكزن ع   ا  ابد وأن ثكزن الدثن ثابت
 .مثل دثن املكا ا و كذا الصداا قبل الدخزل ، الرهن عليه

املقصىىزد منىىه التزثيىى  فىىلن  لىىرهنن اد ا  نىىه وىىائا خالفىىا  للمىىذها فىىال ثعىىتط أن ثكىىزن الىىدثن ثابتىىأ الللراجحو  
 .سقط الدثن الذي يف الذمة عاد الرهن إ  صاحبه

 [ويلزل في حق الراهن فقط  ]: قال المؤلف 
و املرمن هز صاحا احلى   الذي يف كمته الدثن وهز ندنا مرمن ، الراهن هز الذي و ضع الرهنعندنا راهن وع

اجلىزاب  ؟ مرل الرهن عقد وائا أم عقىد اف وعل  كل فيلام يف ح  الراهن فقط  وهز الدائن الذي أخذ الرهن
 .هز عقد وائا يف ح  املرمن و عقد ا م يف ح  الراهن :

ن احل  راهن لتعل  ح  املرمن به فال ثستطيع إسقا ه وهز عقد وائا يف ح  املرمن دفرز عقد ا م يف ح  ال
 .له فله أن ثسقطه
 [ويصح رهن المشاع  ]: قال المؤلف 

 .وا  بيعه وا  رهنه  فيصح رهن املعاع دنه جيز  بيعه ، وما
فالنصىف لىيس معينىا  بىل لكمىا هىذ  إكا كن   ل  أن  و  خر أرضا  ملكا  معاعا  ليس بادوااء و إبا بالنسىبة 

 .ادرل مجيعا  فلنه ثصح رهنه دنه ثصح بيعه عل  القاعدل املتقدمة
 [و يجوز رهن المبيع  ير المكي  و الموزون على ثمنه و يره  ]: قال المؤلف 

 مىىز ون و إن كىان غى  مكيىل وا ، نىه ا جيىز  بيىع املكيىل و املىز ون قبىل قبيىه فىال جيىز  رهنىه قبىل قبيىهأ قىدم 
 .يف املذها ولذا جيز  رهنه  قبل قبيه فيجز  بيعه
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ء  مكىىيال  أو مز ونىىا  أو مىىذروعا  أو ي ثكىىن  اوالىىراوح وهىىز اختيىىار شىىي  اإلسىىالم أن املبيىىع الىىذي ي ثقىىبض سىىز  
ل ن النيب صل  اهلل عليه وسل  إبا هن  عن البيع و أما الرهن فلى  ثنىه عنىه فنرى  عليىه الصىالكذل  جيز  رهنه د

 .قبضو السالم عن بيع ما ي ث  
فيىىى  دثنىىى  أو  رضىىىا  مىىىن  خىىىر مث قىىىال هىىىذ  ادرل رهىىىن عنىىىدك حىىى  أروىىىل اشىىىتم : مثالىىىه " علىىى  مثنىىىه " وقزلىىىه
 .عل  مثنرا ا  فال مانع من أن  عتي السلعة و جتعلرا رهن ،فيجز 
 .كما يف ادمثله السابقة " غ    أو" قزله 

 [ال يصح رهنه  و ما ال يصح بيعه ]: قال المؤلف 
 .و قدم ككر الراوح .  كما  قدم يف املذها

 [إال اللمرة و الزرع األخضر قب  بدو صالحهما بدون شرط القطع  ]: قال المؤلف 
لكىن إن رهىن الثمىر الىذي قىد بىدا . ا جيز  بيع الثمر و الارع ادخير قبل بىدو صىالحرما إا مىع شىرط القطىع

 .قاعدل املذها  استثناء منا صالحه بال شرط قطع فلنه ثصح و هذ
 .ن التزثي  حيصل به كما  قدم دنه ثصح أ : وقال العافعية ورثا  عل  القاعدل ا ثصح ، والراوح 
التويح املتقدم مىن  قزل وهذا ثدل عل  ، ن الثمر لز  لف فلن احل  ثاب  بدونهداحلنابلة استثنزا هذ  املسألة و 

 .هنه مادام أن التزثي  حاصل ااأن كل عني أو دثن أو منفعة جيز  ر 
 .الرهن دنه جيز  البيع  يف وزا فلن شرط القطع فال إشكال 

 (وال يلزل الرهن إال بالقبض) : قال المؤلف 
رضىىي الفالنيىىة و ي حيصىىل قىىبض فىىال ثلىىام الىىرهن يف أ  رهىىن عنىىدك أ بىىال شىىرطو  إكا بىىاع روىىل دار  و قىىال املعىىتيو 
قالزا دن الرهن  اع ، وقال املالكية وهز [ فرهان مقبوضة ]  تعالى يقول و اهللاملذها وهز مذها اجلمرزر 

مبجرد  بل رواثة عن أمحد بل قال ا د هي أشرر الرواثتني و هز اختيار كث  من احلنابلة إن الرهن ثلام بال قبض
ودن كلى  بىاب غىدر  [إن العهلد كلان مسلئوال  ]  لقوله سبحانهو [ أوفوا بالعقود ] قالوا لقوله تعالى العقىد 

 . و العرثعة قد أ   بسد باب الغدر
علىى  أن أو الىىرهن و فرىىي  ىىدل  فرىىذ  ا ثىىة يف بيىىان أكمىىل الىىرهن وأ ىىه [فرهللان مقبوضللة ] قوللله تعللالى و أمىىا 

كمىىل و أو أفيكىىزن الىىرهن الىىذي هىىز  ، ثىىه ربا ىىا اهلل  عىىا  اىىا أصىىةاب احلقىىزافا أكملىىه مىىا كىىان مقبزضىىا  
 [فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرج  و امرأتلان] كقوله تعالى بزل الرهن هز املق

لكىن ادكمىل لى  إن أردت أن  ، بينىة على  احلى  فرىي  عىدكىان احلى  ماليىا    إن ني أمىر ابروىل و  ثثب  احل  فلن
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  ، و أمىا قىزهل  كمىل يف  زثيى  احلىأثكىزن  امىن بىاب اإلرشىاد ملىفرىذا  ،  ثب  حق  أن  ثبتىه بعىاهدثن رولىني
 .نه  اع فرذا ضعيف فرز ليس بتاع بل هز  زثي  للة إ
 .قبيه الرهن أو له الفس ما أن    إفلن شرط البائع رهنا  و ي ثقبض فنقزل هز باخليار  

 [واستدامته شرط  ]: قال المؤلف 
رنىا ثلىام الىرهن على  ف ، قبيىراأروىل رهىن دار  و : فقط القبض بىل أثيىا اسىتدامته شىرط مثىال العرط أي ليس

خىذ الىرهن قىال لىن أعيىد إليى  الىرهن أ افلم معينه املذها مث بعد ععر دقائ  مثال  قال الراهن أرثد الرهن حلاوةٍ 
وعلىى  كلىى  فيكىىزن الىىرهن يف هىىذ  احلالىىة غىى  ا م يف حىى  . ن اسىىتدامته شىىرطد يف هىىذ  احلالىىه فىىال ثلىىام الىىرهن

 .الراهن 
 (الراهن باختياره زال لزومه فإن رده إليه عاد لزومه إليه فإن أخرجه إلى) : قال المؤلف 

 ال لاومىه وهىذا ضىعيف فمىا دام أنىه ي ث سىقط الىرهن  فلن أخذ  الراهن عل  ورة ااختيىار ا على  ورىة القرىر
 .برضا  فال ثسقط ، فلز أخذ  باختيار  فيبق  رهنا  

 
 [اآلخروال ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن  ]: قال المؤلف 

الراهن و ا املرمن يف العني املرهزنىة إا بىلكن ا خىر أمىا املىرمن فىألن الىرهن لىيس مبلى  لىه دن  فال ثنفذ  صرا
الرهن وثيقة عند  عل  الدثن فلىيس لىه التصىرا يف الىرهن ا ببيىع وا ابىة وا ف راهنأما ال، و  الرهن مل  الراهن

 . الراهن فألن  صرفه فيه  فزث  حل  املرمنبزقف و ا بغ  كل  من التصرفات ، و أما 
ىؤور  أو ثو لكىن إن انتفىع بىه مىع بقىىاء عينىه على  ورىة ا ثيىىر معرىا بىالرهن كىأن ث ىى رهىىن دار   روىال  كنه فلىز أن س 

  ، وثكىزن هىذا اإلنتفىاع على  ورىة ا  يىر اىذ  العىني املرهزنىة ، عند  خر فرىل لىه أن ثنتفىع اىا مىع بقىاء عينرىا
 ، إن ا فقا عل  كل  فال حر  و إن ي ثتفقا :اجلزاب  ثسكنرا هز أم ا ؟كأن ثؤورها أو 

 .فاملذها عل  املنع من كل  إا بلكن املرمن
فله أن ثنتفىع مىادام  بالرهن ثير عل  ووه ا أن ثنتفع اا جيز  أنه : والقزل الثا  يف املسألة وهز قزل العافعية
 ، انتفع اذ  العني من غ  ضرر اا فال بأي بذل  امتعل  بعينرا فلكأن النفع ا ثير بعينرا وكل  دن الرهن 

نتفاع اا عل  هذ   اجلرة فيه إضاعة للمال و فيه  عطيىل هلىذ  اوكل  دن املنع من ا ، وهذا هز القزل الراوح
ذا ربىىىالف العىىىني و مىىىن مقاصىىىد العىىىرع اإلنتفىىىاع بادشىىىياء بلحيائرىىىا ا بتعطيلرىىىا فتكرىىىا معطلىىىة ا ثنتفىىىع اىىىا هىىى

 .مقصزد العارع
 .وعل  كل  فيصح اانتفاع اا عل  هذا الزوه بال رضا املرمن 
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و الىراوح أن  ، للراهن أن ثنتفع بالعني املرهزنة بلوارل أو سىكن إا أن ثتفقىا على  كلى  ا ونو ياملذها ا جي م  نإك
عني املرهزنة ، دن ح  املىرمن نفىزظ ببقىاء كان هذا اإلنتفاع ا ثير اذ  ال  اإك به بغ  إكن املرمن له أن ثنتفع

 .العني عل  حاهلا
كزنىه ثسىقي فدنىه يف مصىلةة املىرمن ،  لرهن ودفع الفساد عنه فرذا ا إشكال يف وىزا  لو أما إصال  الراهن 

 .غرسه أو  رعه أو ثصلح ما مدم من البناء هذا يف مصلةة الرهن والراهن و املرمن مجيعا  
 (إال عتق الراهن فإنه يصح مع اإلثم وتؤخذ قيمته رهنا  مكانه ): قال المؤلف 

ثنفذ مث نأخىذ قيمتىه ا مثنىه دنىه لىيس  فلنه ستثن املؤلف من التصرا املمنزع العت  فلكا أعت  الراهن هذا العت ا
 .دن العارع متعزا إ  العت : قالزا  . هناك بيع و إبا عت  فنيعرا رهنا  

الىرمحن بىن  وهز قىزل للعىافعي و اختيىار شىي  اإلسىالم و العىي  عبىد الصوابوهز  : سألةو القزل الثا  يف امل
عتى  مزسىرا  أو كىان معسىرا  دن أا ثنفذ العت  سزاء  كان الراهن الذي  أنه: سعدي و هز رواثة عن اإلمام أمحد 

ليس فيه  فزث  للة  و دن العارع متعزا للعت  الذي  ، والنري ثقتيي الفساد ، العارع قد هن  عن كل 
 حل  املىرمن دنىه كما أن فيه  يييعا  رذا ا ثتعزا إليه العارع ،فو أما العت  الذي ثت ا عليه  يييع احلقزا 

 فسىيت ا على  كلى قد ثكزن الراهن معسرا  فال ثأيت بالقيمة لتكزن رهنا  مكان العبد املعت  و قد ثكزن را ال  
 . يييع حل  املرمن
 [ونما  الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ]: قال المؤلف 

 .النماء املتصل واملنفصل والكسا وأر  اجلناثة كلرا  تبع الرهن 
 . رهن عند  ععر شيا  مثال  فأنتج  فالنتا  ثكزن رهنا  هذا باء منفصل الكف 
 . ذا باء متصلهو  ، رهنه ناقة  فسمن  فلن هذ  الاثادل املتصلة  تبع أثيا  هذا الرهن او إك 
 . أو رهنه لال  فأمثرت فيكزن الثمر أثيا  رهنا  عند  
عبد  مث إن هذا العبد و ىين عليىه  ناثىة قيمترىا ععىرل  اا لاير فيبقى  العبىد رهنىا  فلكا رهنه كذل  أر  اجلناثة   

دن النماء سزاء  كان  :قالزا ، هذا هز املذها ، وثياا إ  الرهن هذ  الععرل  اا لاير الع هي أر  اجلناثة
 ، فري فروع عن هذا ادصل ، تبع ادصلثو ادر   ، متصال  أو منفصال  

 .وادصل مرهزن فكان  هي مرهزنة أثيا  و الفرع ثتبع أصله يف احلقزا 
أن النمىىىاء املنفصىىىل و أر   : مىىىذها العىىىافعية وقىىىزل يف مىىىذها اإلمىىىام أمحىىىد وهىىىز و القىىىزل الثىىىا  يف املسىىىألة

ثتبعان الرهن دن الرهن إبا ثتعل  بالعني فال ثتعل  مبا هز منفصل عن هذ  العني فة  الىراهن نفىزظ  اجلناثة ا
 كالس من  دنه متصل هالنماء املتصل فلنه ثتبع أما.ببقاء هذ  العني أما فرعرا فلنه ا ثتبع
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جلناثىة بىدل وىاء مىن الىرهن تبىع الىرهن دن أر  اث، لكن أر  اجلناثىة على  الصىةيح الراجح و القزل الثا  هز 
 .لألصل ا  دن الرهن ابد و أن  نقل قيمته بسبا هذ  اجلناثة وعليه فتكزن هذ  اجلناثة  بع

أن النمىىىاء املنفصىىىل ا ثتبىىىع الىىىرهن و أمىىىا أر  اجلناثىىىة فلنىىىه ثتبىىىع الىىىرهن و كىىىذا النمىىىاء املتصىىىل ثتبىىىع  اللللراجح نإك
 .الرهن

 [اهن و كفنه كذلك و أجرة مذزنهو مؤونته على الر ]قال المؤلف رحمه اهلل 
وقد قال عليله الصلالة والسلالل فيملا رواه اللدارقطني املؤونة عل  الراهن دن الرهن ملكه فالنفقة عل  املال  

وهىذا  (وعليه  رمه ): قولهو العىاهد  (ال يغلق الرهن من صاحبه الذ  رهنه له  نمه وعليه  رل: )و  يره 
الصزاب اإلرسال لكنه من مراسيل سعيد بن املسيا ومراسىيله صىةيةة عنىد  احلدث  روي مزصزا  و مرسال  و

 .أهل العل  و عل  كل  فاحلدث  حجة عند أهل العل  
فىىالغرم ثكىىزن علىى  صىىاحبه وهىىز الىىراهن فعلىى  كلىى  النفقىىة  كىىزن علىى  الىىراهن ، رهىىن  ثىىد عنىىد عمىىرو علىى  دثىىن 

 .أخذ  منه دوابه فنقزل علي  أن  نف  عل  دواب 
 . كان الرهن يف خمان فأ ورل املخان عل  الراهن دن هذا ثتبع اململ   اكفن العبد و أورل خمانه إكوكذل   

 [و هو أمانة في يد المرتهن إن تلف من  ير تعد منه فال شي  عليه ]: قال المؤلف 
ند  حليا  أو غ  لكا وضع ساعة عند رول رهنا  أو وضع ع،ف ع عند  ثعين كادمنيثد املرمن ثد أمانة كاملزدو  دن

ىىر    لىىف هىىذا الىىرهن بغىى   عىىد مىىن املىىرمن باا اكلىى  فىىلك نتفىىاع اىىذا الىىرهن و ي ثفىىرط يف حفاىىه بىىل وضىىعه يف حم
 .فرط أو  عدم اأمانة و ادمني ا ثيمن إا إك فلنه ا شيء عليه و ا ثيمن دن ثد  ثد  

 [و ال يسقط بهالكه شي  من دينه  ]: قال المؤلف 
 خىىىر رهنىىىا  علىىى  دثىىىن اسىىىتدان منىىىه ععىىىرل  اا لاير و رهىىىن عنىىىد  ععىىىرل أ نىىىان مىىىن القمىىىح  روىىىل وضىىىع عنىىىد

دن الىرهن ا ثعىدو كزنىه وثيقىة للىدثن  ، ثسىقط الىدثن فةصل  هلذ  اد نان من القمح  فة مساوثة فتلفى  فىال
 .هل  الرهن فالدثن باٍا و هذا ظاهر افلك

 [الدين  وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع ]: قال المؤلف 
استدان منىه ععىرل  اا لاير و رهىن عنىد  ععىرل أ نىان مىن القمىح فةصىل   فىة أ لفى  النصىف  لىف الىبعض 

وا ثلىام الىراهن أن ثىأيت مبىا ثقابىل اجلىاء التىالف رهنا بىل ثكىزن املتبقىي رهنىا   .فالباقي ثكزن رهنا  وهذا أثيا  ظاهر
 . ميع الدثن 
 [  بعض الدينوال ينفك بعضه مع بقا ]:قال المؤلف 
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قال خذ هذ  ععرل أ نان كما  قدم يف املثال الساب  رهنا  عل  ععرل  اا لاير مث قيا  مخسة  اا لاير فرل 
 ؟ ثنف  من الرهن بقدر كل  ثعين  نف  مخسة أ نان فنقزل ل  أن  أخذ مخسة أ نان

و هىذا  ، يه ح  ثقييه الدثن كلهوا بع ،دنه أخذ الرهن عن الدثن كله فال ثنف  هذا الرهن  ،ا : اجلزاب 
لكىن إن رضىي املىرمن فىال إشىكال يف كلى  دنىه صىاحا .  فاا العلماء وحك  ابن املنذر اإلمجاع عل  كلى اب

 .ح  فله أن ثسقط حقه
 [وتجوز الزيادة فيه دون دينه ]: قال المؤلف 

قىىرل ععىىرل  اا لاير وخىىذ هىىذ   وا إشىىكال يف كلىى  مىىثال  قىىال ثىىا فىىالن أرثىىد منىى ، الاثىىادل يف الىىرهن وىىائال 
عنىدك  ا  اد نان الععرل عندك و  راضيا عل  كل  و أخذ القرل مث بعد كل  قال خذ هذ  اخلمسة أ نان رهن

فرىذا وىائا ا إشىكال فيىه فكأنىه رأم أن الروىل نفسىه  املقىرمل لياثىد يف  مأنينىة فأصبح الرهن مخسة ععر  نىا  
 .عند   ثادل غ  مطمفنة فأحا أن  طمفن نفسه فزضع 

قىىال لقىىد وضىىع  عنىىدك ععىىرل أ نىىان مىىن القمىىح رهنىىا  علىى  ععىىرل  اا لاير أرثىىد منىى  مخسىىة  "دون دينلله " 
 اا لاير و الىىرهن نفسىىه هىىذا ا جيىىز  ، إكا  الىىرهن ثابىى  لكىىن  اد يف الىىدثن يف املىىذها هىىذا ا جيىىز  قىىالزا دن 

 .الرهن ا ن معغزل بالدثن الساب فاملعغزل ا ثعغل 
هىىا اإلمىىام مالىى  واختىىار  شىىي  اإلسىىالم ابىىن  يميىىة و  لميىىذ  ابىىن القىىي  و هىىز اختيىىار العىىي  عبىىدالرمحن بىىن وك

كىان الىدثن على  العىخل   اخىر و أمىا إك سعدي إ  وزا  كل  قىالزا دن الىرهن ا ثعىغل بىدثن على  شىخل 
رهىن عنىد  ثىد دار   فلىز .خىرنفسه فال نذور يف كلى  وقىد رضىي و إبىا ا ىذور يف أن ثكىزن الىدثن على  غىرمي  

على  مائىة ألىف مث أراد أن ثرهنرىا عنىد بكىر مبائىة ألىف نقىزل املعىغزل ا ثعىغل دن الىرهن منعىغل حبى   ثىد فىال 
 . عغله حب  بكر
 [نفك في نصيبها ………و إن رهن عند اثنين شيئا  فوفى أحدهما  ]: قال المؤلف 

لاير و اشتم مىن صىاحا الىدكان ا خىر ممسىني شتم من صاحا الدكان ممسني اكها رول إ  السزا ف
لاير و رهىىن عنىىدمها ععىىرل  صىىع مىىن التمىىر فىىز  أحىىدمها و بقىىي حىى  ا خىىر فينفىى  مىىن الىىرهن بقىىدر مىىا و  دنىىه 

 .مبنالة عقدثن
 [أو رهناه شيئا  فاستوفى من أحدهما أنفك في نصيبه ]قال المؤلف رحمه اهلل 

هنىىا الىىراهن اثنىىان أ ىى   ثىىد وعمىىرو فاقتضىىا مىىن بكىىر ععىىرل  اا لاير لكىىل و  ، املىىرمن اثنىىان السىىابقةيف الصىىزرل 
منرما مخسة  اا و قاا هذ  ععرل أ نان من القمح رهن عندك مث أ    ثد وقي  ما عليه فرل له أن ثأخذ 

 .دن الرهن قد انف  يف نصيبه .له كل  :اجلزاب مخسة أ نان من القمح مقابل الدثن الذي قيا  ؟
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ومتى حل  اللدين و امتنلع ملن وفائله فلإن كلان اللراهن أذن للملرتهن أو لعلدل فلي ) لف رحمه اهلل قال المؤ 
بيعه باعله ووفلى اللدين و إال أجبلره الحلاكم عللى وفائله أو بيلع اللرهن ، فلإن للم يفعل  باعله الحلاكم ووفلى 

 (دينه
ال هىذ  اد نىان عنىدك أي حل وق  القياء و امتنع مىن أن ثزفيىه حقىه أو ما ىل أو حنىز كلى  فىلن كىان قىد قى

أو قىىال لفىىالن العىىدل هىىذا الىىرهن عنىىدك فىىلن ي أوفىىه حقىىه  ، حىىل املزعىىد وي أقيىى  حقىى  فلىى  أن  بيعرىىا افىىلك
 .ثبيع الرهن وثستزيف حقه أو ثبيع العدل الرهن وثعطي املرمن حقه فةينفذفل  أن  بيع الرهن و عطيه حقه 

فيقىىزل  ، جيىىا  علىى  الزفىىاء أو بيىىع الىىرهن -القاضىىي -حلىىاك  فىىلن ي ثىىأكن لىىه أن ثبيىىع عنىىد حلىىزل ادوىىل فىىلن ا 
فىىلن ي ثكىىن . فىىلن ي ثىىزا  وي ثبىىع الىىرهن بىىاع احلىىاك  الىىرهن وو  دثنىىه ، إمىىا أن  زفيىىه أو  بيىىع الىىرهن :قاضىىي ال

يف  لىى  البلىىدل الىىع لىىيس فيرىىا  اإلسىىالميكىىأن ثىىذها إ  مىىدثر املركىىا   هنىىاك حىىاك  دفىىع املىىرمن الىىرهن إ  عىىدل
للىراهن  ثسىتبقيه و أعطىين حقىي و ع ىوثقىزل خىذ الىرهن و بم  قاضي أو لرول عدل معرزٍر بالعدالة يف  لى  البلىدل

 .حقه أي الباقي 
م  يف البيع  ككىر هىذا شىي  اإلسىالم رمحىه اهلل  عىا  عىن بعىض الز باعه هز  دنه و ثدفعه لعدل دفعا  للترمة 

 .أهل العل 
 فص 

 [كون عند من اتفقا عليه وي ]: قال المؤلف رحمه اهلل
رهىىن  ثىىد دار  علىى  دثىىن لعمىىرو وا فقىىا علىى  أن ثكىىزن  دنىىه ملىى  للىىراهن وحىى  املىىرمن متعلىى  بىىه ،وهىىذا ظىىاهر ،

فلن رضي كما يف العادل أن ثكزن عند املرمن فال بأي ، وإا فلنىه ثكىزن عنىد  .الرهن عند بكر فال بأي بذل 
 .من ا فقا عليه 
 [ن له في البيع لم يبع إال بنقد البلدو إن أذ]: قال المؤلف 

نقىد البلىد  أن ثبيىع ادحىن بىلدنه وكيل فال ثبيع إا بادحن هل ادحن نقد البلد أو ا خىر الىذي فيىه كسىاد ؟
 .صلح وهذا كالزكيلأحن و أفرز وكيل والزكيل ثتصرا مبا هز 

 [و إن قبض اللمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن ]: قال المؤلف 
ادول ليزيف املرمن حقه عل  الىدثن مث قىبض الىثمن ، فتلىف يف  ا حل  لعدل الذي ا فقا عليه باع السيارل مل  هذا ا

 .ثد  فمن ضمان الراهن دن ثد  ثد أمانة كالزكيل وثد ادمانة ا ضمان عليرا
من  وإن ادعللى دفللع اللللمن إلللى المللرتهن فلل نكره و ال بينلله و لللم يكللن بحضللور الللراهن ضلل:]قللال المؤلللف

 [كوكي  
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عو الرهن عند  أنه سل  الثمن للمرمن فأنكر وا بينه فلنه ثيمن   .إن ادع  هذا العدل الذي و ضم
وعمىىرو هىىز املىىرمن وبكىىر هىىز العىىدل  ،  قىىال أنىىا قىىد أعطيىى  الىىثمن للمىىرمن قىىال بكىىر لقىىد أعطيىى  الىىثمن عمىىرو

 ننقىىزل إك ا : لنىىا لبكىىر هىىل عنىىدك بينىىه قىىالخىىذ منىىه شىىيفا  فق أنىىا ي  : قىىال ، الىىذي ا فقىىا عليىىه فىىأنكر املىىرمن
على  ورىة فيرىا  وثدفع الىدثن للمىرمن فالزاوا عليه أن ثقيي الدثن عن الراهن ، اليمان علي  دنه قد فرط

عىرد فىلن هىذا لىيس فيىه إبىراء للذمىة دن ا خىر إكا أعطى  املىرمن حقىه وي ث   بأن ثكىزن ببينىة كعىرزدٍ  إبراء للذمة
ن فلكا أعط  رول  خر قال خذ هذ  الدراه  أن  وكيل عين اكها إ  فىال ، كالزكيل  ، طقد فر  إكنقد ثنكر 

فاليمان  الدائن قيه الدثن فذها إ  صاحا الدثن و ي ثأخذ منه ورقة  ثب  انه سدد هذا القسط فأنكراف
راهن فىال ثيىمن احل  عل  ورىة فيرىا إبىراء للذمىة ، لكىن إن كىان حبيىزر الى عل  الزكيل دنه قد فرط فل  ثقضم 

كهىا مجيعىا  إ  السىزا العىدل مىع الىراهن و املىرمن فبىاع العىدل السىيارل و قىبض الىثمن  ، دن املفرط هز الىراهن
وسل  الثمن أمام الراهن للمرمن وي  كن هناك بينة وا شرزد و أنكر املرمن فييىمن الىراهن ا العىدل دنىه هىز 

 .الذي فرط فل  ثعرد
 
 
 

 [لم يصح الشرط وحده ……إن شرط إال يبيعه إذا ح  الدين  و ]: قال المؤلف 
لكىن اشىىتط إن ا  بيعرىىا إكا حىىل الىىدثن  ، قىال خىىذ هىىذ  السىىيارل رهىىن عنىدك علىى  ععىىرل  اا اقتضىىرا منىى 

أو  أو العىىىدل   فمقتيىىى  عقىىىد الىىىرهن أن ثبيىىىع املىىىرمن   ، رىىىذا العىىىرط ا ثصىىىح دنىىىه ربىىىالف مقتيىىى  عقىىىد الىىىرهنف
 .ادول ليزيف املرمن حقه و إا فما هي فائدل الرهنعند حلزل  احلاك   

 [أو إن جا ه بحقه في وقت كذا و إال فالرهن له لم يصح الشرط وحده]: قال المؤلف 
و  "ي ثصىح العىرط وحىد  :" قىال املؤلىف ، قال خذ هذ  الساعة رهنا  إن أ ي  حبق  و إا فرذ  الساعة لى 

الىىىرهن لىىى  لكىىىن  بيعىىىه مث  سىىىتزيف حقىىى  هىىىذا هىىىز مىىىذها مجرىىىزر  ثصىىىح عقىىىد الىىىرهن فنقىىىزل للمىىىرمن ا ثكىىىزن
أي ا ربىىر    " ال يغللق اللرهن مللن صلاحبه اللذ  رهنله للله  نمله وعليله  رمله "  العلمىاء و اسىتدلزا بقزلىه 

 .عن صاحبه وعل  كل  هذا العرط با ل
   بل ثصح هذا  العرط و لميذ  ابن القي ةالقزل الثا  يف املسألة و هز اختيار شي  اإلسالم ابن  يميو 
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هىىز مىىن فعىىل أهىىل اجلاهليىىة فىىلن الىىرهن (يغلللق الللرهن  )يف هىىذا احلىىدث  ا  كلىى  دن الىىذي هنىى  عنىىه النىىيب و 
ربر  من صاحبه بال رض  بل مبقتي  عقد الرهن فبمجرد أن ثقزل هذا الرهن عندك إن حل ادول و ي ثأتم 

 . هذ  املسالة مبقتي  العرط ا مبقتي  العقدفأبطل العارع ما كان مبقتي  العقد وهنا  ، فرز له
ودن هذا البيع بيع رضا ا بيع إكراهه وقد فعله اإلمام أمحد رمحه اهلل  عا  فقد رهن نعليه إن أ   بىاحل  و إا  

ولىيس يف املنىع نىل وا إمجىاع وا قيىاي صىةيح و لىيس فيىه مفسىىدل " : قىال ابىن القىي  اللراجحفرىي لىه و هىذا 
  "ا هز بيع معل راوةة و إب
 [ويقب  قول الراهن في قدر الدين و الرهن ]: قال المؤلف 

ه فعليىىىه اليمىىىني ، اختلفىىىا يف قىىىدر الىىىدثن ، رهىىىن  ثىىىد عنىىىد عمىىىرو سىىىيار ه الىىىع قزلوىىى و القاعىىىدل أن مىىىن كىىىان القىىىزل  
، فىىالراهن الىىرهن وثيقىىة عنىىه  هىىز  سىىاوي ععىىرل  اا لاير رهنرىىا عنىىد  علىى  دثىىن مث اختلفىىا يف قىىدر الىىدثن الىىذي

 :فىاجلزاب ثقزل ما استدن  من  إا مخسىة  اا و املىرمن ثقىزل بىل اسىتدن  مىين ععىرل  اا فمىا احلكى ؟ 
ثىىدعي عليىىه  ثىىادل فرىىز منكىىر  نكإالقىىزل قىىزل الىىراهن دنىىه منكىىر للاثىىادل و ا خىىر ثقىىزل ا عليىى  ععىىرل  اا 

ني فنقىىزل للىىراهن احلىىف انىى  مىىا اقتضىى  منىىه إا للاثىىادل وهىىز غىىارم و املنكىىر أو الغىىارم القىىزل قزلىىه و عليىىه اليمىى
 .مخسة  اا فلن حلف فنقزل للمرمن ليس ل  إا كل 

اكثىر مىن  بىل القىزل قىزل املىرمن مىا ي ثىدعم : و قال املالكية وهز اختيار شي  اإلسالم ابن  يميىة رمحىه اهلل  عىا  
أنىا أرثىد منىه ععىرل  اا  : ا لاير املىرمن ثقىزلقيمة الرهن نناىر كى  قيمىة السىيارل قىالزا قيمىة السىيارل ععىرل  ا

لىز ادعى   إبا ثرثد مين املرمن مخسة  اا لاير فالقزل قزل املرمن دنه ثدعي قدر قيمة الرهن فأقىل : وهز ثقزل
والسىيارل قيمترىا  ،مىا ثرثىد مىين إا ععىرل  اا لاير : أنىا أرثىد منىه مخسىة ععىر ألفىا و الىراهن ثقىزل : قالف أكثر
وكلى  للقرثنىة وهىي اللراجح وهذا القزل هز ، من قيمة الرهن أكثرفالقزل قزل الراهن دنه ادع   ، ل  ااععر 

أن املرمن يف الغالا ا ثأخذ رهنا  إا وثكزن ركن أن ثسىتزيف حقىه منىه و أن الىراهن يف العىادل ا ثبىذل إا مىا 
 .ثكزن قدر الدثن 

ين ألىف لاير و السىيارل قيمترىا مخسىزن ألىف لاير و املىرمن ثقىزل ا بىل وعل  كل  فلىز قىال الىراهن أنىا إبىا ثرثىد مى
: إكن الراوح .أرثد منه مخسني ألف لاير فرنا كزن السيارل  ساوي مخسني ألف لاير هذ  قرثنه عل  صدا املرمن

 . أنه عند ااختالا يف قدر الدثن وا بينة فلن القزل قزل املرمن مع رينه ماي ثعم مبلغا  أكثر
وقىال املىرمن بىل الىع يف احلىي  ، أنىا قىد رهنتى  داري الىع يف احلىي الفىال  :الىراهن  قىال" الىرهن"  :قال املؤلف 

فالقزل قزل الراهن دنه منكر ودنه غارم ودن ادصل براءل كمته فنلامه بىاليمني  ، هنا اختلفا يف الرهن ، الفال 
 .فلن حلف و إا القزل قزل املرمن
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 [و رده ]: ؤلف قال الم
الراهن ثقزل ي ثىرد إيل رهىين و املىرمن ثقىزل بىل رددت إليىه الىرهن فىالقزل قىزل الىراهن دن ادصىل انىه ي ثقىبض 
فنقزل للمرمن هل عندك بينه و إا فىالقزل قىزل منكىر القىبض ، وليسى  كالزدثعىة دهنىا يف ثىد املىرمن ملصىلةته 

 .صلةة له ولذا لز كان  الزدثعة   عل فلنه ثيمنحلفن حقه مالا الزدثعة فلن املزدوع ا م
 [وفي كونه عصيرا  ال خمرا   ]: قال المؤلف 

ا رىىوقىىال املىىرمن بىىل رهنىىين مخىىرا  فىىالقزل قىىزل الىىراهن دن ادصىىل السىىالمة  أو قىىال خىىال   ا  قىىال الىىراهن رهنىى  عصىى  
 . ا حرم اهلل ر  السالمة ن معاملة املسلمني عل  اإلباحة و علأنه عص  و أهن  اهلل عنه فادصل 

و إن أقر أنه ملك  يلره أو أنله جنلى ، قُبل  عللى نفسله و حكلم بلإقراره بعلد فكله إال أن  ]: قال المؤلف 
 [يصدقه المرتهن

إن اقر انه مل  غ   ، قال أنا رهن  فالن هذ  السيارل لكن السىيارل ليسى  يل هىذ  دخىي أو جلىاري فىأقر انىه 
قد ون و العبىد إكا وىن س ىلم  رقبتىه أو ، قال هذا العبد الذي وضعته عندك رهن  ، مل  غ   ، أو انه ون

فيقبىىل قزلىىه  ، أقىىررت على  نفسىى  أن هىىذ  السىىيارل ليسى  لىى  ا نثفدثىه السىىيد ، ق بىىل علىى  نفسىه نقىىزل أنىى  
دول له أن ثبيىع إكا حل ا ، أي الرهن لتعل  ح  املرمن فال نييع عليه حقه "ك  بلقرار  بعد فكهوح  "دنه اقر 

فنقىزل أنى  قىد  ، و صاحا السلعة الع رهنى  ثروىع عليى  أثرىا الىراهن إا أن ثصىدقه املىرمن ، وثستزيف حقه
 .دخل  عل  بص ل وعل  كل  الرهن ثرد إ  صاحبه

 فص                                           
 [لب بقدر نفقته بال إذنو للمرتهن أن يركب ما يُركب و يحلب ما يحُ ]: قال المؤلف

لىا  كإن وضىع  ثىد عنىىد عمىرو رهنىىا  و هىذا الىرهن ثركىىا   لبىىل مىثال  فللمىىرمن أن ثركىا مىىا كخيىل مىىثال  أو كىان حي 
ه كمىا هىز ظىاهر احلىدث  ث ركا و حيلا ما حي لا بقدر نفقته بال إكن فىال حيتىا  أن ثروىع إ  الىراهن و ثسىتأكن

الظهللر " قللال  مللا ثبللت فللي صللحيح البذللار  أن النبللي   كلىى  راعىىي العىىدل يف كلىى  وثىىدل علىىوابىىد أن ث  
" يركب بنفقته إذا كان مرهونا  و لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا  وعلى اللذ  يركلب ويشلرب النفقلة
وهذا احلىدث  لىيس فيىه اشىتط إكن الىراهن الىذي هىز املالى  ولكىن ثكىزن بقىدر النفقىة ، و مثىل كلى  ادمىة إكا  

 .بقدر نفقتراكان   ستضع 
أن ا ثكزن دثن قرل دنه إن كان دثن قرل فلنه جير نفعىا  و القىرل الىذي جيىر نفعىا   ى وظاهر ما يف املنتر ى  

فأخىذ ثنفى  عليرىا وثعىرب مىن  ، ربا إكا  عل  كل  لز أن رول اقتل ووضع عند من اقتل منه نزقا  أو أبقىارا  
الىرمحن بىن  هز الصزاب كما قال العي  عبىدا يف اإلقناع وو و أما مو  لبنرا نقزل هذا ا جيز  دنه قرل ور نفعا  ،
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 ،أن هىذا يف غى  املركىزب و ا لىزب و كلى  دن الركىزب أو شىرب اللىا وهىز اإلنتفىاع: سعدي رمحه اهلل  عىا  
 فلىى  ثىىراعم  فيىىه الىىدثن و إبىىا روعىىي فيىىه اإلنفىىاا دنىىه لىىيس مقابىىل الىىدثن و إبىىا مقابىىل النفقىىة هىىذا اإلنتفىىاع ي ثىىرعم 

 .الدثن و إبا روعي  النفقة
إن أنفللق علللى الللرهن بغيللر إذن الللراهن مللع إمكانلله لللم يرجللع و إن تعللذر رجللع و لللو لللم  ]: قللال المؤلللف 

 [يست ذن الحاكم 
عند  رهن كأن ثكزن عند   روال   فلز أن احليزانك الرهن الذي جيا أن ثنف  عليه لكزنه نتما  ،، املراد بالرهن
 : اء أو حيزانات فيجا اإلنفاا عليرا دهنا نتمة فلكا أنف  عليرا املرمن فال ربلز من حالني عبيد و إم

 .أن ثنزي التاع اذا اإلنفاا وهز ا ثنتفع اا بركزب أو شرب فرذا ليس له الروزع: احلالة ادو  
نفقىى  علىى  هىىذا احليىىزان عنىىدي لىىه إبىىا أنىىا إبىىا أ : إن كىىان بغىى  نيىىة التىىاع بىىل بنيىىة الروىىزع ثقىىزل: احللىىة الثانيىىة 

 . أنفق  عليه بنية الروزعم 
فاملذها انه ا ثروع إا أن ثتعذر استفذان الراهن و خعي عليرا التلىف فلىه الروىزع و ا ثعىتط أن ثسىتأكن  

 .القاضي
ه الروىزع مطلقىا  أي لىوإن ي ثستأكنه و اختار شي  اإلسالم و لميذ  ابن القي  يف املسألة ادخ ل أن له الروزع 

مللللا علللللى  دنىىىىه نائىىىىا عىىىىن صىىىىاحا احلىىىى  و دنىىىىه نسىىىىن واهلل  عىىىىا  ثقىىىىزل  الللللراجحالتىىىىاع وهىىىىز  مىىىىا ي ثنىىىىزم 
 .  المحسنين من سبي 

 [وكذا وديعة ودواب مست جرة هرب ربها ]: قال المؤلف 
و املىذها انىه  اللراجح  رول وضع عند ا خر أمانة عبدا  أو شيا   فأنف  عليرا بنية الروزع فىلن لىه الروىزع على

كىذل  دواب مسىتأورل هىرب راىا . و إن نزم التاع فعلى  كىال القىزلني ا ثروىع  ، ا ثروع إا إن  عذر اإلكن
اا  ليةمل عليرا مث هرب راا فأخذ ثنف  عليرا بنية الروزع فله الروزع إا إكا نزم التاع  .رول استأور مجم

 [ُه بال إذن رجع بآلته فقطو لو خرب الرهن فع مر ]: قال المؤلف 
 . يف املسألة السابقة الرهن حيزان و احليزان نتم وجتا النفقة عليه

وهنا الدار ا جيا إصالحرا إكا مدم  هذا الفرا بني املسألتني فرنا خرمب الرهن فعومر   فنقزل إن كىان بىلكن  
 . ذر اإلكنلكن إن كان ي ثأكن له أو إن  ع ، مادام نزم الروزع  فله الروزع

روع بآلته فقط أي ل  أن  روع بالبل  مىثال  أو اخلعىا أو احلدثىد دهنىا لى  لكىن أوىرل البنىاء  : قال احلنابلة 
 .دن هذا بي  ا  لكه فتعم   بال استفذان وقد ثكزن صاحبه ا ثرثد عمار ه  .ليس ل  الروزع 
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الىدار ملى  الىراهن لكىن املىرمن لىىه فمىن الىرهن  بىل لىه الروىزع دن فيىه حفىن حقىه: و قىال القاضىي مىن احلنابلىة 
ل ابىن روىا رمحىه اهلل وفص  . فأصلةته و هذا قزل القاضي من احلنابلة فرز ثرثد حفن حقه من الرهنح  فيرا 

و انه إن كان حقه نفزظا   مع اخلراب فليس له أن ثصلةه وإن أصلةه فال  : وووه صاحا اإلنصاا ما قال
لكن إن كان اخلراب ثييع عليه حقه أو شيء من حقه فىلن لىه الروىزع دن يف كلى  ، روزع و لز بنية الروزع 

 .حفن حلقه
 باب الضمان

 .هز التاام ما ووا عل  غ   من ح  مع بقاء احل  عل  املدثن وما قد جيا :الضمان 
 .و هز معت  من اليممن ا من اليومن ، وكل  دن اليامن قد وعل كمته يف ضمن كمة امليمزن عنه

علىى   ثىىد دثىىن قىىدر  ععىىرل  اا لاير حىىل أولىىه فقىىال صىىاحا احلىى  الىىدائن أنىىا ا أ أوخىىرك حىى   ىىأ يين : مثىىال 
بيىىمني و هىىز مىىا ثسىىم  عنىىدنا بالكفيىىل الغىىارم ، أو قىىال أ قرضىى  و لكىىن  ىىأ يين بكفيىىل غىىارم ، فاليىىامن هىىز 

 .وثسم  باليمني .الكفيل الغارم
  الذي يف كمة ا خر الذي ثقزل ما يف كمة فالن هز يف كمع لكن ثبقى  فاليامن هز هذا املتاع باالتاام باحل

 .احل  عليه أثيا  فتكزن الذمتان معغزلتني
 .التاور  وهز و أما امليمزن عنه فرز املدثن ، و أما امليمزن له فرز صاحا احل 

 تني  كزنىىان معىىغزلتنيفعنىىدما ثقىىتل  ثىىد ععىىرل  اا لاير وثكىىزن عمىىرو هىىز الكفيىىل الغىىارم اليىىامن فىىلن الىىذم
كمة  ثد وكمة عمىرو إكا  احلى  بىاا يف كمىة املىدثن أو املقىتل لكىن ا خىر قىد كفلىه فجعىل مىا يف كمىة املىدثن أو 

 .املقتل يف كمته أثيا  هذا هز اليمان
أثرىىا التىىاور إكا وىىاءك فىىالن : عنىىدنا شىىيء قىىد ووىىا و عنىىدنا شىىيء قىىد جيىىا ، فىىلكا قىىال  "ومللا قللد يجللب " 

 .قرضته أو بع  عليه نسيفة فأنا ضامنه هنا ا ن ي جيا بعد و لكن قد جياثستدثن فأ
 [و ال يصح إال من جائز التصرف  ]: قال المؤلف 

 .فال ثصح إا من وائا التصرا ا رن ا جيز   صرفه كالسفيه أو الصيب ، وكل  دنه  اع مايل بالتاام احل 
ميتىىا   امليىىمزنا  ىىاأ ، لكىىن إن كىىان  :اجلىىزاب  أ كمىىة عمىىرو ؟فرىىل  ىىا  ا  عنىىدما ثيىىمن  ثىىد عمىىر : و هنىىا مسىىألة

 . فعن اإلمام أمحد أن كمته  اأ ، مفلسا  ليس له  ركه
دن اليىمان   اللراجحو املعرزر يف املذها أن كمتىه ا  ىاأ كامليى  الغى  مفلىس الىذي لىه  ركىه و املىذها هىز  

سند أحمد بإسلناد جيلد و الشلاهد فلي المسلند أن ما ثبت في البذار  و مكالرهن فرز وثيقة و ثدل عليه 
: ، فقيل " أعليله ديلن"  : من حديث سلمة بن األكلوع لملا أتلي بجنلازة ليصللي عليهلا فقلال النبي 
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، فقللال أبللو قتللادة " صلللوا علللى صللاحبكم: "ال ، قللال: ، قللالوا" أتللرك لهمللا وفللا   : " عليلله دينللاران ، فقللال
سل ل أباقتلادة بعلد  ، و فلي المسلند أن النبلي   فصللى عليله رضي اهلل عنه هملا عللي يلا رسلول اهلل

فىىدل هىىذا إ  أن ولد ىىه ي  ىىاد حىى  قيىى  مىىا علىى  هىىذا " اآلن بللر دت جلدتلله : "فلل خبره أنلله قضللاه ، فقللال
 .املي  املفلس من الدثن

كىىىان مفلسىىىا  قىىىزا  واحىىىدا  ، و أمىىىا إن   -أي امليىىى -ي  ىىىاأ كمتىىىه  ةمن امليىىى  فىىىلن كىىىان للميىىى   ركىىىإن ض ىىى نإك
 . أهنا ا  اأ للةدث  املتقدم الراجحفاملذها أن كمة املي  ا  اأ وعن اإلمام أمحد أهنا  اأ و 

 و عل  ما  قدم ما هي احليلة الصةيةة العرعية لتائة كمته سزء  كان ميتا  أو كان حيا ؟
رىىذا ففىىلن برأ ىىه فأنىىا ضىىامن ،  .  ائىىهأنىىا ا أضىىمنه حىى   : ككىىر ابىىن القىىي  رمحىىه اهلل  عىىا  أن ثقىىزل احليلىىة كمىىا

ولكىن  ، نقىدا   لاير املي  عليه مائة ألف لاير و هىذا ثرثىد أن ثىاأ كمىة امليى  لكنىه ا ثسىتطيع أن ثىدفع املائىة ألىف
فيقزل أنا ا أضمنه ح   ائه من دثن  فلن برأ  صىح كلى  دن اليىمان ثصىح  . ثرثد أن ثدفعرا عل  أقساط
 .يف املذها وان اليمان ثصح بالعرط .بالعرط يف أصح الزورني

 
 

 [و لرب الحق مطالبة من شا  منهما في الحياة و الموت ]: قال المؤلف 
وعلىى  كلىى  فلىىه أن ثطالىىا  ، وبذمىىة اليىىامن أي الكفيىىل الغىىارم،  قىىدم أن الىىدثن قىىد  علىى  بذمىىة امليىىمزن عنىىه 

 ، عليىىىه احلىىى  ن  لىىى  أن  طالىىىا موىىى : لنقىىىز ف ، و  ثىىىد ملىىىيء بىىىاكل ،اسىىىتدان  ثىىىد وضىىىمنه عمىىىروفىىىلكا مىىىن ثعىىىاء 
يف احليىال وبعىد املمىات  امليمزن عنه املليء الباكل و ل  أن  طالا ا خر اليىامن ، فلى  أن  طالىا اليىامن

و إن كىىان امليىىمزن عنىىه املكفىىزل كفالىىة ماليىىة مزسىىرا  هىىذا هىىز مىىذها مجرىىزر العلمىىاء ملىىا  قىىدم و أن  مىىن  ركتىىه
 .الدثن قد  عل  بذمتيرما مجيعا  

 نعبىد الىرمحختيىار ابىن لقىي  اجلز ثىة و العىي  او القزل الثا  يف املسألة وهز إحدم الرواثتني عن اإلمىام مالى  و 
كىأن ثكىزن امليىمزن عنىه معسىرا  أو   ، السعدي أنه ا ثطالا اليامن إا إكا  عذر ااسىتيفاء مىن امليىمزن عنىه

مىىا أن الىىرهن ا ثبىاع إا إكا  عىىذر ااسىىتيفاء فكىىذل  قىىالزا كىالرهن ك اليىىامنفلىىه أن ثطالىا  ، أن ثكىزن رىىا ال  
 ملا عللى المحسلنين ملن سلبي  واهلل تعلالى يقلول اليامن دنه كالرهن  زثي  للدثن و دن اليىامن نسىن 

و هىذا القىزل هىز  ، ومن املستقبح أن ثطالا هذا ا سن املتاع مع القدرل عل  استيفاء احل  مىن امليىمزن عنىه
 .كان هناك شرط أو عراإا إن  الراجح 
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أ ىى   ثىىد ليقىىتل وعمىىرو لييىىمن فقىىال التىىاور أنىىا ا أقبىىل اليىىمان إا بعىىرط أن أ الىىا أثكمىىا شىىف  يف كىىل  
 . ذا شرط واملسلمزن عل  شرو ر هو  ، حال
فلكا كان العرا وارثا  عل  أن الرول إكا ضمن فلن للميمزن له أن ثطالبه و إن كان ثىتمكن مىن  ، أو عرا 

 .ء من امليمزن عنه فالعرط العريف كالعرط اللفايااستيفا
ن أن العىىرا وىىاري عنىىدنا علىى  أن لىىه أن ثطالىىا أثرمىىا شىىاء فىىلكا كىىان كلىى  فىىاملخر  مىىن هىىذا العىىرا أن ظىىوأ 

 .ثعتط اليامن أن ا ثطالبه إا إكا  عذر ااستيفاء
 [فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن  ]: قال المؤلف 
 .لكا برئ  كمة امليمزن عنه أي املدثن برئ  كمة اليامن أي الكفيل الغارم دنه فرع عنههذا ظاهر ف
 [ال عكسه  ]: قال المؤلف 

 ، قىد أبرئتى  مىن الكفالىة : قىال الىدائن بعىد مىدل ، أحيىر كفىيال  و كفلىه ارول قال أحير يل كفيال  غارما  فلمى
و ي ثسىىقط حقىىه املتعلىى   ، اسىىقط حقىىه املتعلىى  باليىىامنا ه إبىىاأ فلنىى ىىا : اجلىىزاب مليىىمزن عنىىه كمىىة اأ  ىىرىىل ف

 .وكل  كالرهن  بامليمزن عنه و هذا ظاهر أثيا  
 
 

 [و ال تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه و ال له]: قال المؤلف 
 صىىل بىىه يف اهلىىا ف و قىىال ا ، أي ا ثعىىتط أن ثكىىزن اليىىامن ثعىىرا امليىىمزن لىىه و ا ثعىىرا امليىىمزن عنىىه

نع  أضمنه ، ا ن ا ثعرا امليمزن له ، : فق  و ثرثد أن أقرضه ععرل  اا هل  يمنه ؟ قال عندي رول 
شىتث  منىه فاليىمان اكها إ  السزا و أي  اور من التجىار ا : قال : هذا ثصح ، أو ا ثعرا امليمزن له

سىأل أبىا قتىادل عىن معرفتىه ي ث و لىذا فىلن النىيب ، اليامن هنا ا ثعرا امليمزن له هذا أثيا  وائا ، فعلي 
و دنىىىه ا ثعىىىتط رضىىىا امليىىىمزن عنىىىه و ا امليىىىمزن لىىىه فلىىى   عىىىتط  ، للميىىى  وا عىىىن معرفتىىىه لصىىىاحا احلىىى 

 .معرفته
 [ب  رضا الضامن]:قال المؤلف 

شتط رضا  لفال  تةمل و  نعغل كمته بال اختيىار و اثعتط رضا اليامن دنه ملتام باحل  متاع اذا االتاام ف
 .يعتط رضا اليامن و ا ثعتط رضا امليمزن له وا امليمزن عنه ف فاا العلماء اب اهذ
أمىىا امليىىمزن عنىىه فلنىىه كمىىا لىىز قيىى  عنىىه الىىدثن لىىز قيىى   ثىىد عىىن عمىىرو الىىدثن فرىىل ثعىىتط رضىىا  ا ثعىىتط  

 .رضا  كما سيأيت يف اهلبة و كذا ا ثعتط رضا  يف اليمان



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

138 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [ول إذا آل إلى العلم ويصح ضمان المجه ]: قال المؤلف 
ا رزل ثصح ضمانه لكن إكا  ل إ  العل  ثعين إن كان ثروع إ  العل  فال بأي ، قال اكهىا إ  معىرل  ثىد 

ء  كان  بععرل  اا أو ممسني ألف و اليمان علي ا ن هذا جمرىزل اأي سيارل شف  سز  من الناي و اشتم 
 .  بالثمن وعليه ستاول اجلرالةلكنه ثؤول إ  العل  دن من شروط البيع العل

 [و العوار   ]: قال المؤلف 
و علىى  كلىى  فيصىىح ضىىماهنا  -وسىىيأيت خىىالا العلمىىاء يف كلىى   -العىىزاري مجىىع العارثىىة يف املىىذها ميىىمزنه 

أن كل ح  ثيمن فيصح اليمان فيىه ، و أمىا الىذي ا ثيىمن فىال ثصىح اليىمان فيىه دننىا لىز : دن القاعدل 
العارثىىىة يف املىىىذها و . ن كلىىى  حيلىىىة إ  ضىىىمان مىىىاا ضىىىمان فيىىىه شىىىرعا  اا ا ثيىىىمن لكىىىصىىىةةنا اليىىىمان فيمىىى

 لكىن لىز.رول قال أعر  سيار   قال ا أع ك حى   ىأ يين بيىمني فيصىح دن هىذ  العىني ميىمزنه ، ميمزنه
 .وضع ضامن عليرا دهنا غ  ميمزنة  كان  ودثعة  فال جتز 

 (و المغصوب ) : قال المؤلف 
أحيىر املغصىزب عنىد قىال أو  روىال  أن  فلىز ن عل  اليد ما أخىذت حى   ؤدثىه ،دغصزب ميمزن كذل  امل

من ثستطيع أن ثأخذ حقه منىه قىال صىاحا احلى  املغصىزب منىه أنىا ا أرضى  أن  طلقىه حى  ثكىزن هنىاك مىن 
أ لىف ثيمن  صيل حقي منه فيصىح وثكىزن اليىمان يف  صىيل احلى  املغصىزب أو كىذل  يف قيمىة متلفىه إكا 

 .شيء  غصبه فعليه اليمان
 (و المقبوض بسول ) : قال المؤلف 

قىىال للتىىاور أرثىىد أن أشىىتي منىى  هىىذ  السىىلعة بىىألف لاير لكىىن أرثىىد أن أشىىاور عليرىىا  ، بسىىزم قبىىزلكىىذل  امل
فقىىال التىىاور لكىىن  ىىأيت بيىىمني هىىذا ثصىىح دن  ، دنىىه قبيىىرا بسىىزم ، فقبيىىرا ليعىىاور عليرىىا و قىىد ككىىر مثنىىا  

 .و املقبزل عل  ورة املعاوضة فيه اليمان  ، بسزم ميمزن دنه قبض عل  ورة املعاوضة املقبزل
 . لكن إن قبيرا بال سزم قال أعطين هذ  السيارل أرثد أن أشاور عليرا و ي ثذكر سزما  أو مثنا   
  فىىال فاملىىذها أنىىه لىىيس فيىىه ضىىمان فلىىز  لىىف يف ثىىد  مىىن غىى   عىىدي و ا  فىىرثط فلنىىه ا ثيىىمن و علىى  كلىى 

 .ثصح أن ثكزن فيه ضامن دنه أصال  ا ضمان فيه 
و عىىن اإلمىىام أمحىىد أن املقبىىزل بغىى  سىىزم ميىىمزن دنىىه قىىبض علىى  ورىىة املعاوضىىة و علىى  كلىى  ثصىىح فيىىه  

 .الراجح اليمان و أن ثكزن فيه كفيل غارم وهذا هز
 [و عهدة مبيع  ]: قال المؤلف 
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والثمن ما كتبه بعي  ، هذا رول أراد أن ثعتي سيارل  دل،العرضمان  :أي "بيمان الدرك "و هي ما ثسم 
 ا  ، فقال مال  السيارل ابد أن  أ يين بيمني ثيىمن هىذا العىي  و أن لىه رصىيد غدا   قال أحير الثمن ل  أو

أنىا ، أو قىال املعىتي الىذي دفىع الىثمن وقىبض السىيارل  ، هذا ضىمان عرىدل املبيىع ، أو ثيمن أن  أ يين بالثمن
فعلى  كلى  أرثىد ضىمينا  ثيىمن يل إن كىان فيرىا  ا  ثيمن يل عردل هذ  السيارل فقد ثكزن فيرىا عيبى ا  مينأرثد ض

ما جيعلىه املعىتي على  البىائع أو العكىس إاملعتي و البائع جيعالن ضمينا   نعيا فأروعترا فلن   رد يل مثين إك
و على  البىائع أن ثىرد الىثمن إكا كىان  هذا صةيح أثيا  دن اليمان ثاب  فلن عل  املعىتي الىثمن فرىز ضىامن

 .يف السلعة عيا وعليه فيصح اليمان
 [ال ضمان األمانات ب  التعد  فيها ]: قال المؤلف 

أنا أضع عندك أمانة و هىذا فىالن ثيىمن كلى  هىذا ا ثصىح دن ادمانىة ا : فال ثصح ضمان ادمانات ، قال
وعلى  كلى  فىال ثصىح أن  ، د  ثد  ثد أمانىة فىال ضىمان عليىهفاملزدع عن ، ثيمن ادمني فيرا دن ثد  ثد أمانة

جتعل كفيال  غررا  ، لكن إن قال أنا ا أرثد اليىمني على  ادمىني إكا ي حيصىل منىه  عىد أو  فىرثط لكىن أنىا أرثىد 
أن  كىىزن ضىىمينا  إن حصىىل منىىه  عىىد أو  فىىرثط فرىىذا ثصىىح دن املىىزدع عنىىد  إكا  عىىدم أو فىىرط فلنىىه ثيىىمن و 

 .فيصح أن ثكزن هناك ضمني غارمعل  كل  
 :إكا قي  اليامن عن امليمزن عنه فما احلك  ؟ نقزل هذا له ثالث حاات: وهنا مسألة 
أن ثنىىزي اليىىامن التىىاع ، قيىى  اليىىامن عىىن امليىىمزن عنىىه بنيىىة التىىاع روىىل كفيىىل غىىارم فأعسىىر : احلالىىة ادو 

 .امليمزن عنه فقي  عنه بنية التاع فليس له الروزع
 .أن ثقيي بنية الروزع ليأخذ حقه فنقزل له الروزع: الة الثانية احل

فلى  ثقىع يف قلىيب إا الىتخلل  ، أن ثذهل ثعين ثقزل ي ثقع يف قليب ا نية التاع و ا نيىة الروىزع: احلالة الثالثة
 . من هذا الذي ثرثد احل 

 . أنه ليس له الروزع : فاملذها 
دنىىه إبىىا ا ثصىىح لىىه الروىىزع إا إكا  ، ن لىىه الروىىزع كمىىا لىىز نىىزم الروىىزعوهىىز ظىىاهر كىىالم اخلرقىىي أ والصللواب 

 .نزم التاع و أما إكا ي ثنزي التاع فادصل أن احل  عل  ا خر أي امليمزن عنه و أن هلذا أن ثروع
 فص  في الكفالة

طال  الفقرىىاء فرىىي التىىاام ، وأمىىا يف اصىى وكفلهللا زكريللا  قوللله تعللالى املراعىىال والعناثىىة ، ومنىىه : لغىىة  الكفالللة
 .رشيد إحيار بدن من عليه احل  لصاحا احل  ، وهي من اإلحسان إ  الناي كما  قدم يف اليمان 

 [وتصح الكفالة بك  عين مضمونة ]  :قوله



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

141 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

ا أعى ك : كالعارثة مثال ، فقد  قدم أن املعرزر يف املذها أهنا ميمزنة فتثبى  فيرىا الكفالىة ، فلىز قىال مىثال  
 .العني ح   أيت بكفيل فرذا صةيح ، فكل عني  يمن فلن الكفالة  صح فيرا كما  قدم يف اليمان  هذ 
 [وببدن من عليه دين ]  :قوله 

 .فمن ووا يف كمته ح  مايل للغ  فلن الكفالة  ثب  فيه 
 [ال حد وال قصاص ]  :قوله 

قصا  ا ثستز  إا من اجلا  ، فال ركىن فال  صح الكفالة يف احلدود وا يف القصا  ، وكل  دن احلد وال
أن ثستز  من غ   فل   ثب  فيه الكفالة ، فلكا ووا عليه حد  نىا أو سىرقة أو قتىل فىال  ثبى  يف هىذ  ادمىزر 
الكفالة ، وإكا ووا عليىه قىزد يف الىنفس أو قصىا  يف شىيء مىن ادعيىاء فكىذل  ا  ثبى  فيىه الكفالىة دنىه 

) :قىال  -صىل  اهلل عليىه وسىل   -لكفيل ، وقد روم البيرقي بلسناد ضعيف أن النيب ا ركن أن ثستز  من ا
 .واحلدث  إسناد  ضعيف ، وثكفي ما  قدم من العلة الااهرل يف النري عنه  (ال كفالة في حد 

 وقد اختلف أهل العل  يف الكفالىة هىل ثثبى  فيرىا غىرم أم ا ؟ مبعىن إن  عىذر على  الكفيىل إحيىار مكفزلىه ، 
 :فرل ثيمن احل  الثاب  يف كمة املكفزل أم ا ؟ قزان دهل العل  

دنىىىه إبىىا التىىام بلحيىىىار بدنىىه وي ثلتىىىام : وهىىز مىىىذها العىىافعية وادحنىىاا أنىىىه ا ثغىىرم ، قىىالزا : القىىزل ادول  
 .بلعطاء احل  املايل الزاوا عليه 

صللى  -رواه الترملذ  وحسلنه أن النبلي تدلزا مبىا وهىز مىذها املالكيىة واحلنابلىة أنىه ثغىرم ، واسى: القزل الثا  
والزاوىىا عليىىه أن ثىىؤدي مىىا التامىىه مىىن إحيىىار بدنىىه ، و : قىىالزا  (الللزعيم  للارل :) قللال  -اهلل عليلله وسلللم 

حيىى   عىىذر فعليىىه اليىىمان دنىىه  زثيىى  بىىاحل  فكىىان فيىىه مىىا يف الىىرهن مىىن اسىىتيفاء احلىى  ، فىىدل علىى  أنىىه ثيىىمن 
الىىراوح للةىىدث  املتقىىدم ، وعليىىه وعلىى  القىىزل الىىراوح الىىذي  قىىدم مىىن أنىىه لىىيس لىىرب وثغىىرم ، وهىىذا القىىزل هىىز 

احلىى  أن ثطالىىا اليىىامن إا بعىىىد  عىىذر ااسىىتيفاء مىىن امليىىىمزن عنىىه ، علىى  هىىذا القىىىزل ا فىىرا بىىني اليىىىمان 
عليه ، فىلن  والكفالة إا أن الكفالة فيرا إحيار بدنه وأما هناك فلنه ثلام بأن ثأخذ احل  من صاحبه الذي هز

 . عذر فلنه ثعط  احل  من اليامن مث ثروع هز عل  امليمزن عنه 
 [ويعتبر رضى الكفي  ]  :قوله

ير املكفزل به عل  ما وقع عليه اا فاا   .دن الكفالة التاام حب  فاشتط فيرا رض  امللتام و هز أن حي 
 [ال المكفول به ]  :قوله 

كاليىىمان ، فكمىىا أن : الىىة ، وهىىذا هىىز املعىىرزر مىىن املىىذها ، قىىالزا فلىىيس شىىر ا أن ثرضىى  املكفىىزل بىىه بالكف
اليمان ا ثعتط فيه الرض  من امليمزن عنه فكذل  ا الكفالة ا ثعتط الرض  من املكفىزل بىه ، والقىزل 
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دنىىه ثلتىىام حبىى   ، واحلىى  الىىذي : الثىىا  يف املىىذها وهىىز مىىذها العىىافعية أنىىه ثعىىتط رضىى  املكفىىزل بىىه ، قىىالزا 
تام به هىز أن ثتجىاوب و ثتطىاوع مىع الكفيىل إكا وىاء إلحيىار  ، فىلن الكفالىة عقىد ثلتىام فيىه املكفىزل بىه أن ثل

حيير مع الكفيل م  أراد كل  عل  ما وقع عليه اا فاا ، فكان قد التام حب  ، وهذا ا بد فيىه مىن الرضى  ، 
 .وهذا القزل هز الراوح 

قىة غى  مقبزضىة فلى   عىتط فيرىا الرضى  كاليىمان ، وقىد  قىدم أنىه ا وليس بعرط رضا املكفزل لىه ، دهنىا وثي
 .ثعتط يف اليمان إكن امليمزن له فكذل  هنا وا فرا بني ادمرثن 

 [بر   الكفي  .... فإن مات ]  :قوله 
 :إكا مات املكفزل به بريء الكفيل ، وهذا هز املعرزر من املذها ، ويف املسألة أقزال ثالثة 

دن احليىزر قىد سىقط بىاملزت ، فىال ركىن : أنه ثاأ مطلقا ، وهز مذها مجرزر العلماء ، قالزا : ول القزل اد
 .أبدا أن حيير  وقد مات ، وهز إبا  كفل بلحيار  

قياسا على  الىرهن واليىمان ، : أنه ا ثاأ مطلقا ، وهز قزل مال  واختيار شي  اإلسالم ، قالزا : القزل الثا  
 .ثاأ مبزت امليمزن عنه ، وكذل  الرهن ، واملقصزد استيفاء احل  كما   سب   فلن اليامن ا
وهز قزل لبعض احلنابلة أن يف هذ  املسألة التفصيل ، فلن  زاىن وقصر وفرط ح  مىات فلنىه ا : القزل الثال  

 .ثاأ ، وأما إكا ي ثكن منه كل  فلنه ثاأ ، وهذا القزل هز أعدهلا 
رهن والكفالىىة ، فلنىىه يف ادصىىل إبىىا التىىام بلحيىىار  ، وهىىذا أمىىر ثسىىقط بىىاملزت ، وثسىىتثن مىىن فرنىىاك فىىرا بىىني الىى

و نىىل اخلىىالا إكا ي ثعىىتط الكفيىىل أن اشىىيء عليىىه إكا مىىات املكفىىزل فىىلكا . هىىذا مىىا إكا فىىرط وقصىىر وأمهىىل 
 .شرط برب قزا  و احدا  

 [برئ الكفي  . ……أو تلفت العين بفع  اهلل تعالى ]  :قوله
أخىذ عارثىة فتلفى  بفعىل اهلل  عىا  ، الكفيىل ثىاأ وكلى  : كذل  إكا  لف  العني قبل املطالبة بفعىل اهلل ، مىثال 

دنه ما دام أهنا  لف  فةينفذ ا جيا شيء عل  من وقع التلف عند  ، وعليه فلن الكفيل ثاأ أثيا ، وأما إكا 
بىدهلا على  املتلىف املكفىزل ، و أمىا بعىد املطالبىة فعلى   لف  بفعل ا دمي فلن الكفيل ا ثىاأ ، وكلى  لزوىزب 
 .املكفزل اليمان و ا ثاب الكفيل دن ثد املكفزل متعدثة

 [أو سلم نفسه بر   الكفي  ]  :قوله 
إكا سىىل  املكفىىزل بىىه نفسىىه فىىلن الكفيىىل ثىىاأ ، وكلىى  دن املكفىىزل بىىه إكا سىىل  نفسىىه فقىىد قىىام مبىىا جيىىا علىى  

 .عن الكفيل ، فلكا حير بنفسه فقد حصل املقصزد  الكفيل ، فأدم الزاوا
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وثىىاأ الكفيىىل أثيىىا إكا أحيىىر املكفىىزل بىىه يف ا لىىس املتفىى  عليىىه يف ادوىىل ا ىىدد وكلىى  دنىىه قىىد قىىام مبىىا جيىىا 
 .عليه ، وكذا قبل ادول من غ  أن ثتيرر املكفزل له 

سىىجن كفيىىل ، وعليىىه فلنىىه جيىىا عليىىه أن قىىال شىىي  اإلسىىالم السىىجان كفيىىل ، أي القىىائ  علىى  شىىان ال :مسلل لة 
حييىر البىىدن فىىلن ي حييىىر البىىدن فىلن اليىىمان عليىىه ، وقىىال بعىىض احلنابلىىة بىل السىىجان لىىيس بكفيىىل ، إبىىا هىىز 
وكيل عل  احلفن ، وهذا القزل هز الراوح ، فرز وكيل عل  احلفن ، وكلى  دنىه لىيس مبلتىام بلحيىار البىدن ، 

 الذي هز فيه ، فرز ي ثلتام إا  وإبا هز ملتام حبفاه يف املزضع
باحلفن ، كما قرر هذا العي  عبد الرمحن بن سعدي وهز اختيار بعض احلنابلة ، فرز وكيىل يف احلفىن ، وعليىه 

 .فلن فرط فعليه اليمان ، وإن ي ثفرط فال ضمان عليه 
أن ثىىأيت مىىثال بعىىض النىىاي إ   املعىىرزر مىىن املىىذها أن كفالىىة املعرفىىة كالكفالىىة  امىىا ، وكفالىىة املعرفىىة :مسلل لة 

هىل ثعرفىىه أحىد مىىنك  ، فيقىزل أحىده  أنىىا أعرفىه ، فةينفىذ ثكىىزن كفىيال لىىه ، : بعىض التجىار ليعىىتي ، فيقىزل 
وعليه فيلتام بلحيار  يف املزعد املتف  عليه ، فلن ي حيير  فلنه ثيمن ، واختار العي  عبد الرمحن بن سعدي 

أنىا : ن عرفه بامسه ومزضىعه وحنىز كلى  فقىد قىام مبىا جيىا عليىه ، فلنىه إكا قىال إ: التفصيل يف هذ  املسألة فقال 
أعرفه ، فليس فيه إا أنه ثعرفه أي ثعرا امسىه وثعىرا ومزضىعه ، فلىيس يف كلى  إا هىذا ، فىلن عرفىه وإا فلنىه 

، بىىل غاثىىة  ثيىىمن ، وهىىذا القىىزل هىىز الىىراوح ، فلنىىه إكا ضىىمنه ضىىمان معرفىىة فلىىيس فيىىه أنىىه ثلتىىام بلحيىىار بدنىىه
هىذا أن ثلتىام بتعىىرثفر  إثىا  امسىىا ونىال وحنىىز كلى  ، فىىلن قىام مبىا جيىىا عليىه وإا فعليىىه اليىمان دنىىه فىزت احلىى  

 .علير  
إكا كىىان املكفىىزل بىىه يف احلىىبس فىىلن هىىذا ثكفىىي عىىن إحيىىار  ، فلىىز قىىدر أنىىه كىىان نبزسىىا يف الزقىى  ا ىىدد فرىىل 

ثكفىي هىذا وا جيىا أن حييىر  كمىا ككىر كلى  شىي  اإلسىالم ابىن أنىه : ثكفي أم ا بد من إحيار  ؟ اجلىزاب 
 "وليس أحد من ادئمة ثأمر بلحيار  دنه متمكن منه :"  يمية فقال 

 باب الحوالة
نقىىل حىى  مىىن كمىىة إ  كمىىة : مىىن التةىىزل وهىىز اانتقىىال ، أمىىا يف ااصىىطال  الفقرىىي فرىىي : احلزالىىة يف اللغىىة 

 :أخرم ، وأركان احلزالة أربعة 
 .وهز املدثن ادول ، أي من عليه دثن : ا يل  -1
 .وهز من له دثن ، أي هز صاحا احل  : ا تال  -2
 .وهز املدثن الثا  ، فرز من عليه دثن لألول : ا ال عليه  -3
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 .وهز الدثن الذي يف كمة ا يل : ا ال به  -4
ويف  متفق عليله( ع أحدكم على ملي  فليتبع مط  الغني ظلم وإذا أبت:)   قول النبي وادصل يف احلزالىة 

، وهىىز عقىىد إرفىىاا وكلىى  ملىىا فيىىه مىىن إبىىراء الىىذم  ،  (إذا أحيلل  أحللدكم علللى ملللي  فليحتلل  :) ورايللة أحمللد 
فرىذا الىذي يف كمتىه احلى   ىاأ كمتىه بنقىل احلىى  الىذي يف كمتىه إ  شىخل  خىر ، وهىي اسىتيفاء وليسى  ببيىىع ،  

ذكللر  ذلللك أن النبللي و شىىي  اإلسىىالم ابىىن  يميىىة وابىىن القىىي  ، وثىىدل علىى  كمىىا ثقىىرر هىىذا فقرىىاء احلنابلىىة 
فرذا فيه ما ا جيىز  مىن الغىين مىن را لىة صىاحا احلى   (مط  الغني ظلم :) الحوالة في سياق الوفا  فقال 

مىن ، وثدل عليه أثيا عدم اشتاط رضى  ا تىال ، والبيىع  (وإذا أتبع أحدكم على ملي  فليتبع :) ثم قال ، 
 .فاحلزالة استيفاء وليس  بيعا  إال أن تكون تجارة عن تراض منكم  قال تعالى شرو ه الرض  ، كما 

 [ال تصح إال على دين مستقر ]  :قوله 
هذا هز العرط ادول من شروط احلزالة ، أن  كىزن على  دثىن مسىتقر ، فعليىه جيىا أن ثكىزن املىال ا ىال عليىه 

مثىىىن املبيىىىع وبىىىدل القىىىرل ، فرمىىىا دثنىىىان مسىىىتقران يف الذمىىىة غىىى  قىىىابلني : مثالىىىه  مسىىىتقرا يف كمىىىة ا ىىىال عليىىىه ،
للسقزط يف ادصل فتصح احلزالة فيه ، أما إكا كان الدثن غ  مستقر كدثن املكا ا فرز دثىن غى  مسىتقر دنىه 

الىذي عليىه وثروع قنا أو ثعجىا عىن أداء احلى   -أي عقد الكتابة  -عرضة للسقزط فللمكا ا أن ثبطل العقد 
فيعزد قنىا ، وهكىذا سىائر الىدثزن غى  املسىتقرل ا ثصىح احلزالىة عليرىا كالصىداا قبىل الىدخزل أو مثىن املبيىع مىدل 
اخليار ، وكل  دن مقتي  عقد احلزالة أن ثلتىام ا ىال عليىه بالىدثن الىذي قىد أحيىل عليىه بىه ، وإكا كىان الىدثن 

ول و تعلى  بىه كمىة الثىا  والىدثن غى  مسىتقر فةينفىذ ثكىزن غ  مستقر فلنه عرضىة للسىقزط فكيىف  ىاأ كمىة اد
 .قد التام والدثن ليس بال م 

 [وال يعتبر استقرار المحال به ]  :قوله 
إكا كىىان املكا ىىا الىىذي : ا ثعتىىا ، وبيىىان هىىذا : إن قيىىل هىىل ثعىىتط اسىىتقرار الىىدثن ا ىىال بىىه أم ا ؟ اجلىىزاب 

بىىة ، فرىىزد دثىىن غىى  مسىىتقر ، فللمكا ىىا أن حييىىل سىىيد  إ  أحىىد هلىىذا عليىىه لسىىيد  دثىىن يف كمتىىه مقابىىل الكتا
املكا ا عليه دثىن مسىتقر ، فلنىه ا ثعتىا أن ثكىزن الىدثن ا ىال بىه مسىتقرا  ، وكلى  أنىه للمةيىل أن ثسىلمه أو 

 .ثسقطه ، فلكا كان التسلي  وائاا كان  احلزالة وائال 
 [وقتا وقدرا ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا و ]  :قوله 

هذا هز العرط الثا  من شروط احلزالة ، وهز أنه ثعتط ا فاا الدثنني ، الىدثن ادول هىز الىذي يف كمىة ا يىل 
، والثا  هز الذي يف كمة ا ال عليه ، فيعتط أن ثتفقا ونسىا ، فرىذا كهىا وهىذا كهىا ، فىلن كىان أحىدمها 

صفا ، فرذا رديء وهذا رديء ، وهذا ويىد وهىذا ويىد ، وهىذا كهبا والثا  فية فال جيز  ، وكذل  أن ثتفقا و 
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صةيح وهذا صىةيح ، وهىذ  مكسىرل وهىذ  مكسىرل ، وثعىتط أن ثتفقىا وقتىا ، فرىذا حىال وهىذا حىال ، وهىذا 
مؤول إ  شرر وهذا مؤوىل إ  شىرر ، وثعىتط أثيىا أن ثتفقىا قىدرا ، فيةيىل ممسىة على  مخسىة ، أو بععىرل 

دن احلزالة عقد إرفىاا فىلن كىان فيرىا فيىل فقىد : ل ممسة عل  ستة فال جيز  ، قالزا عل  ععرل ، أما لز أحا
خرو  عن مزضعرا ، وقد  قدم قزل اجلمرزر أن بيع الىدثن بالىدثن منرىي عنىه ، و الىراوح اجلىزا  ، فرىذا وإن 

م على  قزاعىد البيىزع خر  عن كزنه حزالة فال ربر  عن كزنه بيعا ، فيعتط فيه ما ثعتط فيه البيزع ، فلكا وىر 
فىىال ثتبىىني أن فيىىه منعىىا  وهىىز مىىذها ادحنىىاا ، وكزنىىه بيىىع دثىىن بىىدثن فقىىد  قىىدم أنىىه لىىيس كىىل صىىزر بيىىع الىىدثن 
بالىىدثن نرمىىة ، وإبىىا حىىرم العىىارع منرىىا مىىا كىىان فيىىه الربىىا الىىذي كىىان عليىىه أهىىل اجلاهليىىة ، وأثيىىا فىىلن بيىىع الىىدثن 

 .فيرا إبراء للذم  بالدثن فيه إشغال للذم  وهنا يف مسألتنا 
 [وال يؤثر الفاض  ]  :قوله 

أحيلى  : بيان هذا ، إكا كان ل  عل  أحد مىن النىاي ععىرل  اا ، وثرثىد منى  فىالن مخسىة  اا ، فقلى  
ممسة  اا عل  مخسة  اا من الععرل الع يل يف كمة فالن فال ثىؤثر هىذا الفاضىل دنىه ثبقى  لربىه ، وكلى  

 .در وأما الفاضل فيبق  لرب املال دهنما قد ا فقا يف الق
وقال بعض احلنابلة إن كان  فاو ا  جيىا على  أخىذ  عنىد بذلىه كاجليىد عىن الىرديء صىة  ، و كىذا مبؤوىل على  
 .حاٍل دنه  اد  خ ا  و كذا العكس إكا رضي ا تال دهنا إستيفاء و اإلستيفاء جيز  منه أخذ الرديء عن اجليد

 [وإذا صحت ]  :قوله 
 .إكا صة  احلزالة فتزفرت فيرا شرو را ، و قدم شر ان ، وسيأيت شرط رضا ا يل أي 
 [نق  الحق إلى ذمة المحال عليه وبر   المحي  ]  :قوله

 .فياأ ا يل باحلزالة ، وهذا هز مقتي  عقد احلزالة فيلتام ا ال عليه بالدثن الثاب  للمةتال عل  ا يل 
 [ويعتبر رضاه ]  :قوله
ثعىىتط رضىىا ا يىىل ، فلىىيس للىىدائن أن ثلىىام املىىدثن باحلزالىىة ، وكلىى  دن احلىى  واوىىا عليىىه مىىن غىى   دثىىد  إكا

ورة ، فالزاوا أن ثعطي صاحا احل  حقه مىن غى  أن ثتعىني عليىه ورىة ، وإكا ثبتى  احلزالىة مىن غى  رضىا  
 .فقد عين  عليه ورة وألام مبا ليس بال م

 [ال رضا المحال عليه ]  :قوله
ا ثعىىتط رضىىا ا ىىال عليىىه ، وكلىى  دن ا يىىل هىىز صىىاحا الىىدثن ، فلىىه أن ثسىىتزيف احلىى  الزاوىىا لىىه يف كمىىة 

 .ا ال عليه بنفسه أو بزكيله ، وقد أقام ا تال مقام نفسه فكان كالزكالة بل أو  
 [وال رضا المحتال على ملي  ]  :قوله 
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مىىة إ  كمىىة ، فىىال ثعىىتط رضىىا  إكا أحيىىل علىى  ملىىيء ، ا ثعىىتط رضىى  ا تىىال ، وهىىز الىىذي حىىزل حقىىه مىىن ك
وهذا هز املعرزر من املذها وهز قزل ابن ورثىر وأا ثىزر ، وقىال اجلمرىزر بىل ثعىتط رضىا  ، وحجىة احلنابلىة 

وهذا ثدل عل  ووزب قبىزل احلزالىة ، وحيى  ووىا : قالزا  (وإذا أُتبع أحدكم على ملي  فليتبع :) حديث 
هىز واوىا لىه يف كمىة : يس بعىرط ، وأمىا اجلمرىزر فةملىزا احلىدث  على  ااسىتةباب وقىالزا قبزهلا فلن الرضا لى

هذا فال ثلام بأن ثنقل إ  كمة أخرم ، والصةيح ووزبه دن نقله ا ضرر عليه فيه ، كمىا لىز أعطى  حقىه قبىل 
قادر مباله وقزله وبدنىه ،  حلزل ادول وا ضرر عليه فلنه ثلام بقبزله ، هذا إكا أحيل عل  مليء ، واملليء هز ال

كمىىا قىىال كلىى  اإلمىىام أمحىىد رمحىىه اهلل ، فالقىىادر مبالىىه هىىز القىىادر ماليىىا علىى  الزفىىاء ، والقىىادر بقزلىىه هىىز الىىذي ا 
را ل ، والقادر ببدنىه هىز مىن ركىن أن حييىر جملىس احلىاك  أي القاضىي ، وأمىا إكا كىان ا ركىن إحيىار  إ  

مثال أو إ  أحىد ا ركنىه أن حييىر  إ  جملىس القاضىي فىلن احلزالىة حينفىذ  جملس القاضي كأن حيال عل  والد 
 .ا  لام ا تال 

 
 [وإن كان مفلسا ولم يكن رضي به رجع ]  :قوله 

أي إكا كان ا ال عليه مفلسا أو را ال وي ثكن ا تال قد رضي به روع ، أما إكا أخا  بأنىه مفلىس أو را ىل 
، فىالكالم يف املسىألة السىابقة إكا كىان مليفىا ، فىلكا كىان مليفىا فىال ثعىتط رضىا الىدائن ، فرضي فليس له الروزع 

 (وإذا أحي  أحدكم على ملي  فليحتل  :) قال   النبي وأما إكا ي ثكن مليفا فيعتط رضا  ، وكل  دن 
عىرزر مىن املىذها ، ، وهذا ي حيل على  ملىيء فلىه أن ثفسى  احلزالىة ، وظىاهر  ولىز كىان وىاهال ، وهىذا هىز امل

مبعن أحيل عل  أحد فانه مليفا وي ثعل  أنه غ  مليء فاحلزالة صةيةة ، وليس له أن ثروع ، وكها املالكية 
  وهز رواثة عن اإلمىام أمحىد اختارهىا  ائفىة مىن أصىةابه أنىه إن كىان وىاهال مغىررا  بىه فلىه الروىزع لنرىي النىيب 

 .عن الغرر ، وهذا هز الراوح 
 [ومن أحي  بلمن مبيع أو أحي  به عليه فبان البيع باطال فال حوالة  ] :قوله 

مىىن أحيىىل بىىثمن املبيىىع أو أحيىىل بىىثمن املبيىىع عليىىه ، فأصىىبح مثىىن املبيىىع يف املسىىألة ادو  نىىاا بىىه ، ويف املسىىألة 
 كمىة املعىتي إكا اشىتم  ثىد مىن عمىرو سىلعة بىثمن مؤوىل إ  شىرر ، فقىد  على  يف: الثانية ناا عليىه ، مثالىه 

مثن املبيع ، فةينفذ إن أحيل اذا الثمن الثاب  يف كمة املعتي فبان أن البيع با ل بأن  كىزن السىلعة نرمىة أو 
حنىىز كلىى  فةينفىىذ  بطىىل احلزالىىة ، وكىىذل  لىىز قىىال البىىائع دحىىد النىىاي يل علىى  عمىىرو ألىىف لاير مقابىىل سىىلعة قىىد 

لثمن لتستزيف مىا يف كمىع لى  ، فبىان أن البيىع الىذي باعىه التىاور بعترا عليه إ  شرر ، فأنا أحيل  عل  هذا ا



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

146 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

عل  ا ال عليه با ل ، فلنه احلزالة هنا با لة ، وكل  دن احلزالة مبنية عل  لاوم الثمن ، وحي  بىان أن البيىع 
 .با ل ، فلن الثمن ي ثلام أصال ، وعليه فاحلزالة با لة 

 [وإذا فسخ البيع لم تبط  ]  :قوله
اشىتث  سىلعة وكىان البيىع صىةيةا ، : ن إكا بطل البيع بطل  ، وإكا فس  البيع فلهنا ا  بطىل ، وبيىان هىذا إك

وكىان الىىثمن إ  شىىرر ، وكىىان يف كمىة شىىخل يل دثىىن إ  شىىرر ، فأحلى  البىىائع إ  كلىى  العىىخل ، مث ثبىى  
، وظاهر  مطلقا سزاء كان الفس  بعد أن يف السلعة الع اشتثترا أمر ثثب  الفس  معه ، فاحلزالة هنا ا  بطل 

القىىبض أو قبىىل ، مبعىىن أحىىال عليىى  وأعطيىى  املىىال الىىذي يف كمتىى  هلىىذا ا تىىال ، مث ثبىى  العيىىا أو كىىان هىىذا 
قبل القبض ، وكل  دن الثمن ا م أثناء عقد احلزالة ، وليس كالبيع البا ل يف املسألة السابقة فلنىه لىيس بىال م 

 .يف الااهر ا م لكنه يف البا ن ليس بال م دن البيع با ل  ، وإن ظن ا ما  ، فرز
 [ولهما أن يحيال ]  :قوله 

للبائع أن حييل املعتي ملن أحاله عليه ، وللمعتي أن حييل البائع ملن أحاله عليه ، وهذا إبا ثكزن قبل القبض 
أرثىىد مىىن فىىالن ألىىف لاير إ  شىىرر أنىىا : اشىىتث  هىىذ  السىىلعة منىى  بىىألف لاير إ  شىىرر ، وقلىى  : ، وصىزرل هىىذا

فخىىذها منىىه ، مث فسىى  البيىىع قبىىل أن  قىىبض ، إكا احلزالىىة ثابتىىة ، فمىىا هىىز املخىىر  منرىىا ، املخىىر  منرىىا أن ثقىىزل 
قىد أحلتى  على  فىالن فيعىزد علىي ، ومثىال املسىألة ادخىرم إكا قىال : كل  العخل الىذي أحلى  عليىه للبىائع 

فالن ألف لاير مقابل سلعة قد اشتاها مين ، فخذ دثنى  منرىا ، فاحلزالىة قىد البائع دحد من الناي أنا أرثد من 
ثبت  ، لكن قبل أن ثقبض فس  البيع ، فا ن قد برئ  كمة أحدمها ، والدثن قد انتقىل إ  كمىة شىخل  خىر 

بىالثمن ، ، فلدخر أن حييل عليه مرل أخرم هذا إكا كان قبل القبض ، أما إكا كان بعد القبض فلنه ثروىع عليىه 
أحالىىه علىى  شىىخل أوبىىين ، مث قىىبض املىىال مىىن هىىذ  العىىخل ادونىىيب مث فسىى  البيىىع فلنىىه ثروىىع عليىىه : مثالىىه 
 .بالثمن 

وهي إكا اختلفا فقال أحدمها قد وكلت  ، وقال ا خر بل أحلتىين ، فىالقزل قىزل مىدعي الزكالىة ، : وهنا مسألة 
ة ففيرا نقل احل  ، وادصىل هىز إبقىاء احلى  ، فمىن ادعى  الزكالىة وكل  دن الزكالة فيرا إبقاء احل  ، وأما احلزال

 .فالقزل قزله ، والبينة عل  ا خر 
 باب الصلح

عقىىىىد ا م ثتزصىىىىل بىىىىه إ  قطىىىىع املنا عىىىىة بىىىىني : قطىىىىع املنا عىىىىة ، أمىىىىا يف ااصىىىىطال  فرىىىىي : يف اللغىىىىة  الصلللللح
 :فقال تعالى ة عل  ثبزت الصلح املتخاصمني ، والبة  هنا يف الصلح يف ادمزال ، وقد دل  العرثع
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  والصلح خير  وقال تعالى  ال خير في كلير من نجواهم إال ملن أملر بصلدقة أو معلروف أو إصلالح
، وروى الترملذ  مللن حلديث عمللرو بلن عللوف ولله شللاهد ملن حللديث أبلي هريللرة والحللديث  بلين النللاس 

جلائز بلين المسللمين إال صللحا حلرل الصللح :) قلال  -صللى اهلل عليله وسللم  -صحيح بطرقه أن النبلي 
 : والصلح نزعان ( حالال أو أح  حراما 

 .صلح عل  إقرار  -1
 .صلح عل  إنكار  -2

وهىىىذا الفصىىىل سىىىيكزن يف الصىىىلح علىىى  اإلقىىىرار ، والصىىىلح علىىى  اإلقىىىرار هىىىز أن ثقىىىر املىىىدع  عليىىىه بالىىىدعزم مث 
 .عينا أو ثعطيه عزضرا ثتصاحلا عل  أن ثسقط بعيه إن كان دثنا أو ثربه بعيرا إن كان 

ادعىى  أن لىىه يف كمتىىه ألىىف لاير ، فىىأقر املىىدعي عليىىه بىىذل  ، مث وضىىع عنىىه املىىدعي مائىىة لاير قطعىىا : مثىىال ادول 
 .للمنا عة

أن ثدعي عليه أن هذ  الدار الىع ثسىكنرا لىه ، فيقىر املىدع  عليىه بىذل  ، مث ثتصىاحلا بىأن ثىتك : ومثال الثا  
 .له املدعي شطرها هبة

أن ثقىر لىه اىذ  الىدار ، مث ثتصىاحلا بىىأن ثعطيىه عزضىا عنرىا كىأن ثعطيىه بسىتانا أو أرضىا أو حنىىز : مثىال الثالى  و 
 .كل 

وقد روى البذار  في صحيحه أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول اهلل 
صلللى اهلل عليلله  -ول اهلل فللي المسللجد فارتفعللت أصللواتهما حتللى سللمعها رسلل -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -

حتلى كشلف سلجف حجرتله  -صللى اهلل عليله وسللم  -وهلو فلي بيتله فذلر  إليهملا رسلول اهلل  -وسلم 
ونادى كعب بن مالك قال يا كعب ، قلال لبيلك يلا رسلول اهلل ، ف شلار بيلده أن ضلع الشلطر ملن دينلك ، 

قللم : البللن أبللي حللدرد  -سلللم صلللى اهلل عليلله و  -قللال كعللب قللد فعلللت يللا رسللول اهلل ، قللال رسللول اهلل 
 عنه شيفا من الدثن الذي أقر به  فرذا من الصلح عل  اإلقرار ، فقد وضع (فاقضه
 [إذا أقر له بدين أو عين ف سقط أو وهب البعض وترك الباقي صح ]  :قوله
سىقط مىن أي مىن العىني ، فىلكا أقىر لىه بىدثن أو أقىر لىه بعىني فأ( وهىا ) أي من الدثن ، وقزلىه ( أسقط ) قزله 

الدثن أو وها البعض من العني و رك الباقي صح ، وهذا مذها مجاه  العلماء ملا  قدم يف حدث  كعىا بىن 
 .مال  ، وليس فيه إا أن صاحا احل  قد  نا ل عن شيء من حقه برض   منه فكان كل  وائاا  

 [إن لم يكن شرطاه ]  :قوله 
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ا أعطيى  حقى  إا أن  يىع عىين :  ا فىال ، فىلكا قىال أي إن ي ثكن الصلح معرو ا ، فىلن كىان الصىلح شىر 
بعيىىه أو ا أ نىىا ل عىىن العىىني الىىع هىىي لىى  حىى  مبىىين بعيىىرا أو حىى   أخىىذ عزضىىرا ، فرىىذا ا جيىىز  ، وكلىى  
دن الصلح أحل حراما ، وكل  دن هذا الدثن أو العني ملى  لىه ، وكىذل  مىا ثىراد دفعىه العىزل عنىه كىل هىذا 

  شىيء مىن كلى   فقىد أوىا على  أخىذ شىيء مىن حقىه بغى  رضىا منىه ، فكىان مىن أكىل مل  له فلكا أوىا على
 .أمزال الناي بالبا ل 

 أن يكون بلفظ الصلح ؟ -إن لم يكن عن شرط  -وه  يجوز 
: قىىد صىىاحلت  علىى  ععىىرل  اا ، أو قىىال : أقىىر  ثىىد لعمىىرو بىىأن يف كمتىىه لىىه مائىىة ألىىف ، فقىىال  ثىىد : مثالىىه 

 من غ  شرط فصاحله ، فرل جيز  كل  ؟ صاحلين عل  ععرل  اا
ا أعطيىى  : ا جيىىز  كلىى  ، وكلىى  دن لفىىن الصىىلح هنىىا ثقتيىىي املعاوضىىة ، فكأنىىه قىىال : قىىال احلنابلىىة  -1

 .حق  ح   صاحلين عل  كذا ، وإن ي ثكن هذا حقيقة ادمر لكن اللفن ثقتييه 
دن لفن الصىلح ا ثقتيىي املعاوضىة يف : قالزا وقال العافعية وهز رواثة عن اإلمام أمحد بل ثصح كل  ،  -2

ادصىىل ، وإبىىا ثقتيىىي قطىىع املنا عىىة ، وهىىذا هىىز اختيىىار  ائفىىة مىىن أصىىةاب اإلمىىام أمحىىد وهىىز الىىراوح ، دن 
 .العال باحلقائ  ا بادلفاظ ، فةقيقة ادمر أنه ا شرط وا معاوضة ، فال ثؤثر هذا اللفن 

 [وممن ال يصح تبرعه ]  :قوله 
إن ي ثكىىن شىىر ا  : بعىىرط أن ثكىىزن رىىن ثصىىح  اعىىه ، فىىلن كىىان رىىن ا ثصىىح  اعىىه فىىال ، ومعىىن العبىىارل  أي

وإن ي ثكن رن ا ثصح  اعه ، فلن كان رن ثصح  اعه فرز وائا ، فلكا كان الصلح من ويل أمىر اليتىي  فىال 
لنىه إسىقاط حى  فكىان مىن بىاب اإلحسىان ثصح ، فرذا املال ليس له بل هز لليتي  ، وا مصلةة فيه لليتي  ، ف

إ  اخلل  فرز هدثة أو هبة أو صدقه ، وهذا ليس لزيل اليتىي  ، لكىن إن كىان احلى  ا ثقىدر عليىه ، وربعى  إن 
ي ثصىىىا  أن ثنكىىىر اخلصىىى  و ا بينىىىه ، فىىىلن لىىىه أن ثتىىىاع بعىىىيء مىىىن مىىىال اليتىىىي  حفاظىىىا علىىى  مصىىىلةته ، دن 

 .أو  من  ركه استيفاء البعض عند العجا عن الكل
 [وإن وضع بعض الدين الحال وأج  باقيه صح اإلسقاط فقط ]  :قوله

 :أنا أرثد أن أحسن إلي  بعيفني : مثاله لز قال 
أؤوله ل  ، فمثال عليه دثىن حىال بىألف لاير ، فقىال : أحسن إلي  بزضع بعض الدثن عن  ، والثا  : ادول 

صىىح اإلسىىقاط دون التأويىىل ، أمىىا صىىةة اإلسىىقاط فمىىا : نىىا أضىىع عنىى  العىىطر وأؤولىىه إ  شىىرر ، فقىىال ه: 
 قىدم ، فقىد  نىىا ل عىن شىىيء مىن حقىىه برضىا  مىىن غى  معاوضىىة ، وأمىا التأويىىل فىال ثصىىح دن العىيء احلىىال ا 
ثتأول ، وقد  قدم الكالم عل  هذا يف بىاب القىرل ، و قىدم اختيىار مىذها مالى  يف هىذ  املسىألة وأن الىدثن 
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ز اختيار شي  اإلسالم و لميذ  ابن القي  ، فالصةيح أن اإلسقاط ثصح والتأويل ثصح ، ثتأول بتأويله ، وه
 .وهذا هز الراوح 

 [لم يصح .... وإن صالح عن المؤج  ببعضه حاال ]  :قوله 
أعطين مخسة  اا حاله وأبرؤ كمت  ، فقد وضع : عليه يف الذمة ععرل  اا إ  سنة ، فقال الدائن : مثاله 

ضىىع و عجىىل ، وأن الىىراوح وزا هىىا  : رىىذا ا جيىىز  ، وقىىد  قىىدم البةىى  يف هىىذ  املسىىألة وهىىي مسىىألة شىىطرها ، ف
 .كما هز اختيار شي  اإلسالم ابن  يمية و رواثة عن اإلمام أمحد

 [أو بالعكس ]  :قوله
حلىىال إن الصىىلح عىىن ا: الىىذي ثارىىر أن العبىىارل  كىىرار للمسىىألة السىىابقة كمىىا يف العىىر  ، فىىلن العكىىس أن ثقىىال 

أعطىين مخسىني ألفىا إ  سىنة ، فتكىزن املسىألة هىي : ببعيه مؤوال ، كأن ثكىزن عليىه مائىة ألىف حالىة ، فيقىزل 
، ويف مزضىع هىذ  العبىارل (  وإن وضع بعىض احلىال وأوىل باقيىه صىح اإلسىقاط فقىط) الع  قدم ككرها يف قزله 

 .كتا احلنابلة ثذكر احلنابلة هذ  املسألة كصاحا ادصل وهز املقنع ، وغ   من  
 [لم يصح .... أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه أو يبني له فوقه  رفة ]  :قوله 

: وسبا عدم الصةة هز املعاوضة ، فلكا أقر أن هذ  الدار له بعرط أن ثسكنرا إ  سنة ، أو قىال لىه املىدعي 
 أعطىينهىذا احلى  الثابى  يل : قىال  أصاحل  عن كذا وأقر يل اذ  الدار فرذ  معاوضىة على  احلى  املقىر بىه ، أو

إثا  وأصاحل  عل  أن  سكنه سىنة أو  بىين فزقىه غرفىة أو حنىز كلى  ، فرىذا ا ثصىح للمعاوضىة ، فلنىه قىد حىرم 
 .حالا ، فلن هذا مبا  له ، وحرم عليه إا بعزل ، سزاء كان العزل سكن أو بناء أو حنز كل 

 [أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية ]  :قوله
أقر يل بالعبزدثة وأعطي  كذا وكذا ، فرذا ا ثصح دن فيه  ليىل مىا حىرم اهلل ، فىلن اهلل : رول حر ، وقال له 

 .حرم العبزدثة عل  احلر ، وهذا فيه  ليل ما حرم اهلل 
 [أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح ]  :قوله 

فرىىذا ا ثصىىح دنىىه اسىىتباحة فىىر  قىىد حرمىىه اهلل بغىى   ولىى  كىىذا وكىىذا ، ،إكا قىىال امىىرأل أقىىري يل بىىأ   و  لىى 
 . رث  شرعي 

 [وإن بذالهما له صلحا عن دعواه صح ]  :قوله 
قىىال هىىذا الىىذي ادعىى  عليىىه العبزدثىىة : إكا قىىاا حنىىن نبىىذل لىى  العىىزل وا ىىرك هىىذ  الىىدعزم فرىىذا ثصىىح ، مثالىىه 

هىىذ  الىىدعزم ، فلنىىه قىىد ثتزصىىل إ  دعىىزا  أنىىا أعطيىى  العىىزل ، وا  ىىدعي علىى  : و لىىا منىىه اإلقىىرار اىىا قىىال 
أنىا أعطيى  العىزل وا  ىدعي : بالعرزد وحنز كل  ، كذل  قال  هذ  املىرأل الىع ثىدعي عليرىا الاوويىة قالى  
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علي هذ  الدعزم فلن هذا ثصح ، دنه ليس فيه  ليل ما حرم اهلل ، فلن العزل ثعت  به العبد ، واملال ثفىارا 
اخللع فل  ثكن فيه  ليل ما حرم اهلل ، ولكن يف البىا ن حيىرم عليىه إن كىان بغى  حى  ، به الاووة كما ثكزن يف 

 .دن أكل دمزال الناي بالبا ل 
 [وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففع  صح اإلقرار ال الصلح ]  :قوله

صح اإلقىرار ا الصىلح ،  أقر يل بدثين وأعطي  منه النصف ، ففعل هذا وأقر: هذ  من احليل اجلائال ، إن قال 
أما اإلقرار فيصح دنه ح  ثاب  قد أقر به ، فل  ثصح إنكار  ، وأما الصىلح فىال ثصىح دنىه حى  ثابى  لىه فلى  

 .ثعط هذا احل  إا بعزل فكان العزل با ال 
 ه  يصح الصلح على شي  مجهول أل ال ؟: مس لة

 :يف املسألة  فصيل 
 .زصل إليه فلن الصلح ثصح فلن كان هذا ا رزل ا ركن الت -
 .أما إكا كان ركن التزصل إليه ومعرفته فلن الصلح ا ثصح  -

إكا كان  هناك مزارث  جمرزلة ، أو كان  هناك أراضي ا ثدرم حدودها وا ريا بينرا وا ركىن معرفىة : مثاله
، وملىا فيىه مىىن إبىراء الىىذم  ، هىذا ، فتصىاحلا علىى  شىيء و راضىيا عليىىه ، فىال بىأي بىىذل  ، للةاوىة الداعيىة إليىىه 

ملا رواه اإلملال أحملد فلي مسلنده وأبلو داود بإسلناد حسلن وإعطاء ما ركىن إعطىاؤ  مىن احلى  ، ودليىل كلى  
صللى اهلل عليله وسللم  -جا  رجالن من األنصار يذتصمان إلى رسلول اهلل :) من حديث أل سلمة قالت 

إنكلم تذتصلمون إللي وإنملا أنلا   -رسلول اهلل في مواريث بينهما قد درسلت لليس بينهملا بينلة فقلال  -
بشر ولع  بعضكم ألحن بحجته أو قد قال لحجته من بعض فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع فملن 

أ  حديلدة  -قضليت لله ملن حلق أخيله شليئا فلال ي خلذه فإنملا أقطلع لله قطعلة ملن النلار يل تي بهلا إسلطاما 
الرجالن وقال ك  واحد منهما حقلي ألخلي فقلال رسلول اهلل  في عنقه يول القيامة فبكى -تسعر بها النار 

أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسلما ثلم توخيلا الحلق ثلم اسلتهما ثلم ليحلل  كل  واحلد  -صلى اهلل عليه وسلم  -
 .ففي احلدث  دالة عل  وزا  الصلح عل  شيء جمرزل ا ركن معرفته  (منكما صاحبه 

 :زان يف مذها احلنابلة وأما إكا كان ا رزل ركن معرفته فق
 .هز اجلزا  : القزل ادول 
إكا صىا  الزرثىة  ووىة أبىير  على  شىيء مىن املىال لتتنىا ل عىن حقرىا مىن : هىز املنىع ، مثىال هىذا : القزل الثىا  

 اإلرث وهي ا ثعل  قدر حقرا ، لكن ركن معرفته حبصر مال مزرثرا ، فرل جيز  هذا ؟
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نع مىن كلى  و هىز ظىاهر نصىز  أمحىد و هىز املىذها ، دنىه معاوضىة فأشىبه قزان يف املذها ، وأصةرما امل
صل  اهلل عليىه وسىل   -البيع ، وبيع ا رزل ا جيز  إا عند احلاوة إليه ، ودن فيه غررا وخما رل وقد هن  النيب 

 .عن الغرر  -
 فص 

أي أن ثصىىىا  املىىىدع  عليىىىه  قىىىدم الكىىىالم علىىى  الصىىىلح علىىى  اإلقىىىرار ، وهنىىىا فصىىىل يف الصىىىلح علىىى  اإلنكىىىار ، 
املىىدعي مىىع عىىدم إقىىرار  ، فرىىز ا ثقىىر بالىىدعزم الىىع ادعيىى  عليىىه يف مالىىه لكنىىه ثصىىا  املىىدعي قطعىىا للخصىىزمة 

أن ثىىدعي عليىىه أن هىىذ  الىىدار ليسىى  لىىه ، وهىىي يف ثىىد  ، فيصىىا  : وصىىيانة للمىىال وإبىىراء للذمىىة ، مثىىال كلىى  
ء را  قدم ككر  كأن ثربه بعيرا إن كان  عينىا أو ثعطيىه عزضىا املدعي عل  شيء من املال ثعطيه إثا  أو شي

 : قول النبي  ، فرذا هز الصلح عل  اإلنكار ، ومجرزر أهل العل  عل  القزل به ، ودليل كل  
وملىا  قىدم مىن وىزا  الصىلح الىذي مبعىن البيىع وهىز الصىلح على  اإلقىرار فرىذا  (الصلح جائز بلين المسللمين ) 

ا جيز  : العل  فكذل  الصلح عل  اإلنكار ، ومنع العافعية من الصلح عل  اإلنكار وقالزا  وائا با فاا أهل
، دنىه عىاول علىى  شىيء ي ثثبىى  لىه ، فىلن املىىدعي ي ثثبى  حىى  لىه على  املىىدع  عليىه ، فىىلن املىدع  عليىىه ي 

إال :)  قللد قللال  و ثقىر ، فيكىىزن هىذا املىىدعي قىىد أكىل مىىال أخيىىه بالبا ىل ، وقىىد عىىاول عمىا ي ثثبىى  لىىه ، 
، وهىذا الصىلح قىد وهذا قد أحل حراما ، فىلن مىال املسىل  نىرم  : ، قالزا  (صلحا حرل حالال أو أح  حراما 

 : أحله ، واجلزاب عند مجرزر العلماء عما ككر  العافعية هز كالتايل 
  ، فرز ثرم أن احلى  أنه عاول عل  شيء قد ثب  عند: أما قزهل  إنه عاول عل  ما ي ثثب  له ، فاجلزاب 

لىىه ، وقىىد ادعىى  كلىى  ، وهىىز ثعتقىىد أن احلىى  لىىه ، ولىىذل  عىىاول عنىىه ، هىىذا يف ورىىة املىىدعي ، أمىىا يف ورىىة 
املدع  عليه فلنه قد دفع ما دفع قطعىا للخصىزمة وإبىراء للذمىة وفىرارا  مىن اليمىني الىع ثطالىا اىا ، فلى  ثكىن يف 

اىذا  فمىراد النىيب  (إال صلحا حرل حالال أو أح  حراملا ) : قوله  كل  شيء را ككر  العافعية ، وأمىا 
اللفن الصلح الذي ثتزصل به إ   ليل احلرام ، فرز ما  ال نرمىا ، ومىع كلى  فىلن هىذا الصىلح ثتزصىل بىه إ  
 ليله ، فرذا الصلح نرم ورنزع ، كأن ثتزصل بالصلح إ  حل الربا أو  عبيد احلىر أو  ليىل البيىع وحنىز كلى  
، وعليه فما كها إليه مجرزر العلماء من ادحناا واملالكية واحلنابلىة هىز القىزل الىراوح يف هىذ  املسىالة خالفىا 

 .ملذها العافعية 
 [ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح عليه بمال صح ]  :قوله 
كىأن ثىدعي ( دثىن ) لىه ، وإبىا لفىالن ، وقزلىه  كىأن ثىدعي عليىه أن هىذ  الىدار الىع بيىد  ليسى ( بعىني ) قزله 

عليه إنسان أن له عليه ألف دره  وحنز كل  ، أو ثدعي عليه أن اشتم سلعة بىثمن مؤوىل إ  شىرر وي ثىدفع 
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أي وي ثقىىر ، فرىىز صىىلح علىى  عىىدم إقىىرار سىىزاء كىىان علىى  إنكىىار أو سىىكزت ، ( فسىىك  ) الىىثمن بعىىد ، وقزلىىه 
أي جيرىل ثبىزت هىذا العىيء ، فرىز ثاىن أنىه ا ( وهىز جيرلىه ) ي ثقر به ، وقزله  والسكزت مبعن اإلنكار فلنه

فلكا صا  مبال كأن ثقىزل هىذ  الىدار الىع ادعيى  أهنىا لى  أصىاحل  ( مث صا  عليه مبال صح ) ثثب  ، وقزله 
دم دليلىه ، عليرا مبائة ألف لاير ، أو أصاحل  بىأن أعطيى  بعيىرا فرىذا ثصىح ، وهىز الصىلح على  اإلنكىار و قى

 .وأن هذا القزل هز مذها مجرزر العلماء
فىىلن أقىىام املىىدعي بعىىد الصىىلح بينىىة أن املنكىىر أقىىر قبىىل الصىىلح بامللىى  ي  سىىمع و لىىز شىىردت بأصىىل امللىى  و ي 

 .ثنتقض الصلح كما يف شر  املنتر  وهذا ضعيف 
ك لىز على  البينىة ي ثسىمح بعىيٍء و اختار شي  اإلسالم و هز املقطزع به الىنقض دنىه صىا  لعجىا  عىن البينىة إ

 .من حقه
 [وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، ولآلخر إبرا  فال رد وال شفعة ]:قوله

 هل الصلح عل  اإلنكار بيع أم ا ؟ :المس لة 
 أي هل هز بيع فتثب  فيه أحكام البيع ، أم ليس بيعا فال  ت ا عليه أحكام البيع ؟

 :ة كات ورتني املسأل
 .وهز املدع  عليه  -بكسر الالم  -ورة املصا  : اجلرة ادو   -1
 .وهز املدعي   -بفتح الالم  -ورة املصا  : اجلرة الثانية  -2

 .أما املدع  عليه فليس الصلح يف حقه بيعا ، وإبا دفعه إبراء للذمة ، وليس فيه معاوضة 
ه ثعتقد أن هذ  الدار له ، فعاول عنرىا بكىذا مىن الىدراه  ، فكىان هىذا أما يف ح  املدعي فلهنا معاوضة ، دن

بيعىىا يف حقىىه ، لكىىن ثسىىتثن مىىن كلىى  مىىا إكا كىىان الصىىلح علىى  شىىيء مىىن مىىا فيىىه الىىدعزم ، فىىلن هىىذا ثكىىزن 
أصىاحل  على  أن أعطيى  وىاءا : استواعا ا معاوضة ، ففي املثال املتقدم الذكر وهىز مثىال الىدار ، فىلكا قىال 

فأعطا  اجلاء ، فال ثكزن معاوضة يف ح  املدعي وكل  دن ادمر ا ثعدو إا أن ثكزن اسىتواعا للةى   منرا
، فرز ثعتقد أن الدار له ، وقد استوع بعيرا فال ثكزن هذا فيه معن املعاوضة ، وإبىا  كىزن املعاوضىة حيى   

 .كان ما وقع عليه الصلح فيه شيفا  خر سزم هذ  العني
فلن الصلح يف ح  املدعي ثت ا عليه أحكام البيع ، وأمىا ا خىر فىال  ت ىا عليىه أحكىام البيىع ، إكا ثب  هذا 

وعليه فلكا وود املدعي عيبا فله أخذ  مع ادر  عل  القزل به كالبيع ، وله أن ثفس  الصلح كالبيع ، وثتثبى  
 .براءفيه العفعة ، وسيأيت الكالم عليرا ، وأما املدع  عليه فالصلح يف حقه إ

 [وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرال ]  :قوله 
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إكا كىىىان أحىىىدمها كاكبىىىا يف الىىىدعزم ، سىىىزاء كىىىذب يف الىىىدعزم أو كىىىذب يف اإلنكىىىار فىىىال جيىىىز  لىىىه مىىىا أخىىىذ  ، 
فاملدع  عليه إكا كان كاكبا وسك  أو أنكىر فبقىي لىه شىيء مىن هىذ  الىدار فىال حيىل لىه هىذا الىبعض وهىز ثعلى   

نفسىىه ، وكىىذل  املىىدعي لىىز ادعىى  علىى  شىىخل شىىيفا وهىىز ثعلىى  كىىذب نفسىىه فأخىىذ مىىاا مصىىاحلة فمىىا  كىىذب
 .أخذ  ثعتا حراما ، وهز يف حك  الغصا ، وهز من أكل أمزال الناي بالبا ل 

 [وال يصح بعوض عن سرقة وقذف ]  :قوله
 رول ثب  عليه السرقة أو ثب  عليه حد القذا فرل جيز  الصلح فيه ؟

ا جيز  الصلح فيه ، وكل  دنه ح  ا ثعتال عنىه ، فلىيس مىن احلقىزا الىع ثؤخىذ عليرىا العىزل ، :  اجلزاب
إكا ثب  قذا رول  خر ، فقال املقىذوا أصىاحله على  كىذا مىن املىال ، أو قىال املسىروا منىه أصىاحله : فمثال 

 .عل  كذا من املال ، فرذا ا جيز  وا ثصح الصلح فيه 
فيصىىح الصىىلح فيىىه وكلىى  دنىىه حى  ثعتىىال عنىىه يف الدثىىة ، فىىلكا ثبىى  القصىىا  وي ثىىرل  وأمىا القصىىا  والقىىزد

أولياء املقتزل بالدثة فألولياء القا ل أو للقا ل أن ثعرضزا علير  أكثر من الدثىة ولىز كىان كلى  أضىعافا ميىاعفة 
 .، وكل  دن القصا  ح  ثعتال عنه 

 [وال حق شفعة ]  :قوله 
أرل فيرا شراكة ، فباع أحد العركاء نصىيبه مىن ادرل املعىتك : الصلح ، مثال هذا ح  العفعة ا حيز  فيه 

فيرىىا ، فتثبىى  العىىفعة للطىىرا ا خىىر ، فلىىه احلىى  أن ثعىىتي هىىذا اجلىىاء املبىىاع علىى  مىىا سىىيأيت  فصىىيله يف بىىاب 
 فه  يجوز لهذا الشريك أن يعتاض عن حق الشفعة بمال ؟العفعة ، فة  العفعة ثاب  للعرث   

دن العفعة إبا شىرع  لىدفع ضىرر العىرث  وي  عىرع لالسىتفادل املاليىة ،وهىذا : ا جيز  كل  ، قالزا : جلزاب ا
 .هز املعرزر من مذها احلنابلة

أن كلىىى  وىىىائا دهنىىىا معاملىىىة وادصىىىل يف املعىىىامالت احلىىىل ، وكىىىزن العىىىارع ي ثعىىىرعه إا لىىىدفع : والقىىىزل الثىىىا  
ل املالية ا جتز  ، وهز حى  لىه ، وقىد اختىار لنفسىه احتمىال اليىرر مىن العىرث  اليرر ا ثعين هذا أن ااستفاد

، والىراوح اختيىار العىي  عبىد الىرمحن بىن سىعديورضي بذل  مقابل املال فل  رنع من كل  ، وهىذا القىزل هىز 
 .املذها

 .و كذا ح  اخليار ا ثصح الصلح عنه بعزل يف املذها دنه شرع للنار يف ادحن
لسىىعدي اجلىىزا  وهىىز أصىىح دن ادصىىل يف املعىىامالت احلىىل ، كىىأن ثكىىزن اخليىىار بينرمىىا مىىدل شىىرر ، و اختىىار ا

فيقىىىزل أسىىىقط حىىى  اخليىىىار بكىىىذا وكىىىذا ، وقىىىزل العىىىي  السىىىعدي هنىىىا أصىىىح وكلىىى  دن اخليىىىار هنىىىا متعلىىى  اىىىذ  
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يىار ليلىام البيىع فىال الصفقة فال ثكزن كاملسألة السابقة الع ا دخل لبكر فيرا فرذا الرول الذي اشتم حى  اخل
 . فز ه هذ  الصفقه وهذا ح  مايل فيجز  اإلعتيال عنه

 [وترك شهادة ]  :قوله
قىىال لىىه : ا جيىىز  الصىىلح علىى   ىىرك العىىرادل ، سىىزاء كانىى  شىىرادل حىى  أم شىىرادل با ىىل ، مثىىال شىىرادل احلىى  

إثبىات قصىا  أو حنىز  أصاحل  عل  أا  عرد علي ، وهىي شىرادل حى  فيرىا إثبىات حى  مىايل عليىه ، أو فيرىا
كل  ، فرذا نرم ، دنه كتمان للعرادل ، وقد حرم اهلل كتماهنا ، وإكا كان  العرادل بالبا ل فال جيز  الصىلح 

أصىاحل  على  أا  عىرد علىي ، وكىان هىذا : إكا قىال : عليرا ، دنه ثكزن قد أكل مال أخيىه بالبا ىل ، مثالىه 
ا  عىرد علىي وأعطيى  كىذا وكىذا صىلةا ، فرىذا ا جيىز  ، : فقىال العىاهد ثرثىد أن ثعىرد عليىه شىرادل  ور ، 

وكلىى  دن العىىاهد ثأكىىل املىىال بالبا ىىل ، وا حيىىرم عليىىه دفىىع العىىزل لىىذل  ، وكلىى  دن فيىىه دفعىىا لليىىرر عىىن 
 .نفسه و حلفن ماله و هذا كالذي ثدفع الرشزل للذي ا ثدفع احل  إا اا فال  أخذ حق  منه إا بالرشزل

 [وتسقط الشفعة والحد ]  :قوله 
أسىىقط حىى  العىىفعة ولىى  كىىذا وكىىذا ، أو قىىال العىىرث  أصىىاحل  علىى  أا شىىفعة يل : بيىىان هىىذا ، إكا قىىال لىىه 

 .وأعطين كذا وكذا من املال ، فرذا الصلح نرم كما  قدم
لعىىفعة ، ا ، بىل  سىىقط عنىه العىىفعة ، فلىىيس لىه بعىىد هىذا الصىىلح ا ىرم حىى  يف ا: وهىل  بقىى  العىفعة؟ ، قىىالزا 

والعزل الذي أخذ  ثىرد  على  صىاحبه ، أمىا سىقزط العىفعة فألنىه رضىي بلسىقاط العىفعة اىذا املىال ، وأمىا رد 
 .العزل فألنه صلح با ل

والقىىزل الثىىا  يف املسىىألة يف مىىذها احلنابلىىة أن العىىفعة ا  سىىقط ، وهىىذا القىىزل هىىز الىىراوح ، وكلىى  دنىىه إبىىا 
ال ، فىلكا ثبى  أنىه ا حى  لىه يف هىذا املىال فةينفىذ ثنتفىي رضىا  ، فرىز إبىا رضي بلسقاط العفعة مقابل هذا املى

 .رضي بعرط العزل ، وحي  ا عزل فال رض  ، وحي  ا رض  فالعفعة ا  سقط
وإكا ثب  الصلح يف حد السرقة أو قذا فلن احلد ثسىقط وثىرد العىزل على  صىاحبه ، أمىا سىقزط احلىد : قالزا 

إنىه إبىا رضىي بلسىقا ه حيى  : رد العزل فألن الصىلح با ىل ، واجلىزاب أن ثقىال فألنه رضي بلسقا ه ، وأما 
ثبىى  العىىزل وأمىىا إن ي ثثبىى  العىىزل فىىال رضىىا ، وهىىىذا علىى  القىىزل بىىأن احلىىد حىى  لددمىىي كةىىد القىىىذا ، 
والصزاب أنه ح  هلل  عا  ولددمي ، فال ثسقط بلسقاط ا دمي له ، فىلكا أسىقط املقىذوا حقىه فىلن احلىد ا 

سىقط لبقىىاء حىى  اهلل عىىا ووىىل ، وسىىيأيت الكىىالم عليىه إن شىىاء اهلل يف بىىاب احلىىدود ، وعلىى  هىىذا فالصىىةيح أن ث
العفعة ا ثثب  فيرا الصلح ، وأن احلدود إن كان ثعتىال عنرىا كةىد القصىا  فىلن الصىلح ثثبى  فيرىا ، وأمىا 

 .نه إن كان  ا ثعتال عنرا كةد القذا وحد السرقة فال صلح فيرا كما سب  بيا
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ادعى   ثىد على  : واعل  أن صلح ادونيب عن املنكر صةيح سزاء كان بلكن املنكىر أو بىدون إكنىه ، مثىال هىذا 
عمرو أن الدار الع بيد عمرو له ، فصا  أونىيب وهىز بكىر ، صىا   ثىدا على  كىذا وكىذا مىن املىال ، مقابىل  ىرك 

سىزاء أكن بىذل  املىدع  عليىه أو ي ثىأكن  هذ  الدعزم وقطع هذ  اخلصزمة عن عمرو ، فلن هذا الصلح وائا
، وكل  دن الصلح فيه إبراء للذمة وقطع للخصزمة فأشبه قياء الدثن عنه ، و قدم أن قياء الدثن عنىه وىائا 

 .أكن أم ي ثأكن 
 وه  يرجع عليه أل ال ؟

 :اجلزاب فيه  فصيل 
اع بىىل نىىزم الروىىزع ، فلنىىه ثروىىع عليىىه فيأخىىذ إكا أكن لىىه املىىدع  عليىىه باملصىىاحلة عنىىه ، وي ثنىىز هىىذا ادونىىيب التىى

 .حقه وثكزن كالزكيل 
وأمىىا إكا ي ثىىؤكن لىىه بىىذل  و صىىرا مىىن غىى  إكن فلنىىه ا ثروىىع مطلقىىا سىىزاء نىىزم التىىاع أم ي ثنىىز  ، دن هىىذا 
الصىىىلح غىىى  ا م للمنكىىىر فلنىىىه ركنىىىه أن ثىىىدفع هىىىذ  اخلصىىىزمة بىىىاليمني فلىىى  ثكىىىن هىىىذا الصىىىلح ا مىىىا يف حقىىىه ، 

نفىىذ ا ثلامىىه أن ثعطىىي ادونىىيب مىىا دفعىىه مىىن املىىال يف هىىذا الصىىلح ، دنىىه قىىد  صىىرا عنىىه مبىىا ا ثلامىىه ، فىىال فةي
 .جيا عليه

 [ وإن حص   صن شجرته في هوا   يره أو قراره أزاله ]  :قوله
ن هنا يف أحكام اجلزار وهي داخلة يف مسائل الصلح ، دن الصىلح ثصىح يف بعىض مسىائل اجلىزار كمىا سىيأيت إ

 .شاء اهلل ، أو أن ثكزن هذا من باب ككر العيء مع ما ثناسبه 
فىلكا حصىىل غصىن شىىجر ه يف هىزاء غىى   أو قىرار  أ الىىه ، دن مالىى  القىرار مالىى  للرىزاء ، فمىىن ملى  أرضىىا فلنىىه 
رلىى  هزاءهىىا ، و قىىدم هىىذا يف بىىاب بيىىع ادصىىزل والثمىىار ، فىىلكا غىىري وىىار  شىىجرل يف ملىى  نفسىىه فخروىى  

 قرار أرل وار  أو هزائرا و البه اجلار بل الة كل  فلنه جيا عليه أن ثاثلرا ، ولذا قال املؤلف هنىا أغصاهنا إ 
 ، هذا إكا كان بطلا منه ، وهل جيا عل  هذا إن أذ أم ا ؟( أ اله ) 

 :قزان يف املذها 
 .عله دنه هذا ليس من ف: وهز املعرزر من املذها أنه ا جيا ، قالزا : القزل ادول 
وهىىز الىىراوح أنىىه جيىىا علىى  هىىذا ، دنىىه وإن ي ثكىىن مىىن فعلىىه فرىىز مىىن أثىىر ملكىىه ، والعىىجر غىى  : القىىزل الثىىا  

مكلف فكان التكليف احقا للمال  ، فعليه أن ثاثله ، فلن  ر ا ضرر بعد مطالبة اجلار فلنه ثيىمن دنىه قىد 
 . عدم واملتعدي ضامن 

 [فإن أبى لواه إن أمكن وإال قطعه ]  :قوله
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فىلن أذ أن ثاثلىه فلنىه ثلزثىىه ، أي ثلىزي اجلىار الغصىن الىىذي خىر  على  أرضىه ، ثلزثىىه إن أمكىن كلى  بىال غرامىىة 
وا معىىقة ، و إن ي ركىىن فلىىه أن ثقطعىىه ولىىيس لىىه أن ثقطعىىه مىىع إمكىىان ليىىه ، فىىلن قطعىىه مىىع إمكىىان ليىىه فلنىىه 

امن ، إكن ثلزثه فلن ي ركنه فلنه ثقطعه وا ضمان عليه حينفذ للةزا اليرر ثيمن دنه متعدي واملتعدي ض
 .به ، وكان هذا كالصائل الذي ا ثندفع إا بالقتل 

كذل  عروا العجر إكا حصل   يف قرار  فكذل  دنه رل  ادرل وقرارها لكن إن كان  ا  ىؤثر على  بنىاء 
 .يف الكايف للمزف  اجلار أو بفر  فالراوح اجلزا  و هز ظاهر ما

وا جيز  لصاحا املل  أن ثيع يف ملكه ما ثتيرر به وار  ، كأن ثغري فيه أثال أو أن ثيىع فيىه  نىزرا حبيى  
يجلوز لقلول ثتأكم من دخانه ، أو ثيع فيه محاما فيه مار حبي  ثلة  اجلار ضىرر أو كىان ثتىأكم بىه فرىذا ا 

كه مبا شاء يف حدود ما أباحه اهلل ، لكن ليس لىه أن ثفعىل فرز ثتصرا يف مل (ال ضرر وال ضرار)  النبي 
 .يف ملكه ما ثكزن فيه ضرر عل  وار  

 
 [ويجوز في الدرب النفاذ فتح األبواب لالستطراق ]  :قوله 

الىىدرب النافىىذ هىىز الىىذي ثبتىى  فيىىه امللكيىىة العامىىة وليسىى  اخلاصىىة ، فلىىه أن ثفىىتح عليىىه ادبىىزاب لالسىىتطراا أي 
فرىىذا وىىائا وا خىىالا يف وىىزا   ، دن هىىذا ا ثيىىر با تىىا ثن واحلاوىىة داعيىىة إليىىه ، ومىىا  ال  لتكىىزن  رثقىىا ،

 .املسلمزن ثفعلزنه قدرا وحدثثا من غ  نك  
 [ال إخرا  روشن وساباط ]  :قوله 

املىت  كان مزوزدا قدرا وثزود أثيا يف البيزت املسلةة ، وهز أن رتد السىقف إ  اخلىار  مىا ثقىارب: الروشن 
 .و املتثن مث ث بن عليه

أمىىىا السىىىاباط فرىىىز أن رتىىىد السىىىقف حىىى  ثصىىىل إ  اجلىىىدار املقابىىىل مث ث بىىىن عليىىىه ، فىىىال جيىىىز  أن ثيىىىع الروشىىىن 
دن اهلىىىزاء ملىىى  لغىىى   ، فىىىلكا بنىىىا  فقىىىد بنىىىا  علىىى  ملىىى  غىىى   ، ودنىىىه قىىىد ثيىىىر با تىىىا ثن : والسىىىاباط ، قىىىالزا 

ثسىىد اهلىزاء ، ورنىىع دخىىزل اليىىزء ومىىرور سىىيارٍل نملىىٍة ،  -اسىىيما السىىاباط  -بالسىقزط ، فقىىد ثسىىقط ، ودنىىه 
فىىىال جيىىىز  إا بىىىلكن السىىىلطان ، فىىىلكا أكن فلنىىىه جيىىىز  كلىىى  ، دن السىىىلطان نائىىىا املسىىىلمني ، وهىىىز حىىى  : قىىىالزا 

 .للمسلمني ، فلكا أكن فيه السلطان وهز نائبر  وا 
 .كل  وائا حي  ا ضرروعن اإلمام أمحد وهز مذها مجرزر العلماء أن 

 .وأما املذها فلهن  رنعزن منه مطلقا سزاء كان فيه ضرر أم ي ثكن إا بلكن السلطان
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جيز  كل  إكا ي ثكن فيه ضرر ، دن الطرث  ثسلكه املارل وجيلسزن فيه ، فكذل  جيز  بناء مىا : قال اجلمرزر 
  لىه ، فلى  رنىع منىه ، ودن اجللىزي يف الطرقىات ا ككر ، واوا احلنابلة بأن املعي يف الطرثى  إبىا وضىع الطرثى

ثىىدوم وا ركىىن التةىىر  منىىه مىىالا هىىذا ، ومىىا كهىىا إليىىه احلنابلىىة أظرىىر وأنىىه حيتىىا  إ  إكن السىىلطان ، وكلىى  
دن هىىذا اهلىىزاء ملىى  عىىام للمسىىلمني فىىاحتيج إ  إكهنىى  ، والسىىلطان هىىز نىىائبر  ، وبنىىاء  بغىى  إكن  صىىرا يف 

نه قد ثقع فيه ضرر ، وا ش  أن فتةىه مىن غى  إكن السىلطان قىد ثت ىا عليىه مفاسىد كثى ل ، مل  الغ  ، ود
 .فالصةيح ما كها إليه احلنابلة 

 [ودكة ]  :قوله 
بىىني أهىىل العلىى  يف أنىىه ا  الدكىىة هىىي املكىىان املر فىىع ثبىىن عنىىد الىىدار وجيلىىس عليىىه ، وهىىذا ا جيىىز  ، وا خىىالا

 .فال جيز  هذا سزاء كان الطرث  واسعا أو ضيقا دنه  صرا يف امللكية العامةكما قال كل  املزف  ، جيز ،
 و املذها ا جيز  و لز أكن السلطان دنه ليس فيه مصلةة و اليرر نتمل

 
 

 [وال ميزاب ]  :قوله
طرثى  دنىه ثالى  ال: ا جيز  أن ثزضع امليااب ، حبي  ثصا يف الطرث  ، وهذا هز املعرزر مىن املىذها ، قىالزا 

، ودنىىه قىىد ثىىؤكي املىىارل  ، وعليىىه فيةتىىا  إ  إكن مىىن السىىلطان ، والقىىزل الثىىا  يف املسىىألة وهىىز مىىذها مجرىىزر 
دن احلاوىة داعيىة إ  وضىعه دنىه : العلماء وهز اختيار شي  اإلسالم و لميذ  ابن القي  أن كل  وىائا ، قىالزا 

قىدرا وحىدثثا وا نكى  فيىه ، وكزنىه ثالى  وثىؤكي املىارل ثدفع اليرر عن البي  ، وعادل الناي وارثة عل  وضىعه 
فىىلن هىىذا ضىىىرر ضىىعيف بالنسىىىبة إ  اليىىرر الىىىذي ثقىىع يف بيىىزت النىىىاي ، وكىىزن الالىىى  يف الطرثىى  هىىىذا ثقىىع مىىىع 
ادمطىىار ومىىع سىىيل املىىاء مىىن البيىىزت وهىىذا ثقىىع غالبىىا ، فيكىىزن حىىدوث هىىذا يف ضىىمن حىىدوث غىى   ، فالىىذي 

 .كن من السلطان دن احلاوة داعية إليه ، والعادل وارثة به ثارر أنه ا حيتا  إ  إ
 [وال يفع  ذلك في ملك جاره ودرب مشترك بال إذن المستحق ]  :قوله 

فلىىيس لىىه أن ثيىىع يف هىىزاء وىىار  روشىىنا وا سىىابا ا وا مياابىىا وا دكىىة وا غىى  كلىى  ، وكلىى  دنىىه  صىىرا يف 
املعتك ا حيل له أن ثفعل فيه مثل هذا ، بل ثتزقىف هىذا على   مل  الغ  بدون إكنه فل  حيل ، كذل  الدرب

 .إكن املعارك دن فيه ملكية للغ  فاحتيج منه إ  اإلكن ، فلن أكن فرذا وائا 
وليس له وضع خشبة على حائط جاره إال عنلد الضلرورة إذا للم يمكنله التسلقيف إال بله وكلذلك ]  :قوله 

 [المسجد و يره 
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 :ة عل  حائط وار  أو احلائط املعتك بينرما بعر ني جيز  له أن ثيع خعب
 (ا ضرر وا ضرار :) أا ثكزن يف كل  ضرر عل  اجلار ، حلدث  : ادول 
أن  كزن هناك ضرورل لىذل  ، أمىا إكا كانى  حاوىة فىال ، فىلكا كىان ركنىه أن ثيىع اخلعىا على  غى  : الثا  

هىذا معىن   -ع وىدارا  خىر فلنىه لىيس لىه أن ثفعىل كلى  ودار وار  كأن ثنصا خعبا فييعرا عليه أو أن ثيى
وكذل  املسىجد وغى   كىالزقف مىن بىاب أو  ، دنىه إكا ثبى  يف حى  ا دمىي املبىين حقىه على   -كالم املؤلف 

ال يملنعن جلار جلاره أن :)  قول النبلي املعاحة ففي ح  اهلل املبين عل  املسانة أو  ، ودليل هذ  املسىألة 
وظىىاهر احلىىدث  عىىدم اشىىتاط اليىىرورل ،  متفللق عليلله مللن حللديث أبللي هريللرة ،( جللداره  يغللرز خشللبه علللى

فاحلدث  عام يف اليرورل وغ ها ، وهىز قىزل ابىن عقيىل مىن احلنابلىة ، وأن اجلىار لىه أن ثغىر  خعىبه على  وىدار 
 النىىيب وىار  حيى  ا ضىرر على  اجلىار ، وإن ي  كىن هنىاك ضىىرورل ، وهىذا القىزل هىز املزافى  لاىاهر حىدث  

 .فالصةيح أنه ا ثعتط اليرورل ، بل كل  وائا حي  ا ضرر لعمزم احلدث 
ا بىد مىن اإلكن ، ومحلىزا احلىدث  على  الكراهيىة ، وأن لىه أن رنىع لكىن ثكىر  لىه املنىع ، : وقال مجرىزر العلمىاء 

يىع خعىبه على  وىدار ليس لىه أن ث: فلن ظاهر قزله التةرمي ، قال اجلمرزر   وهذا ربالف ظاهر قزل النيب 
فلي أنله ال يحل  ملال املر   "وار  عند اليرورل مع عدم اليرر إا بلكن اجلىار ، واسىتدلزا بادحادثى  العامىة 

 " .مسلم إال بطيب نفس منه
أن هذا احلدث  عام ، واحلدث  الذي استدل به احلنابلىة خىا  ، فيخصىل عمىزم هىذا اىذا ، إكن : واجلزاب 

فىلن أذ . ار وار  من غ  إكن حيى  ا ضىرر سىزاء أكانى  هنىاك ضىرورل أم ي  كىن له أن ثغر  اخلعبة يف ود
 .أوا  احلاك  فلن صاحله عنه بعزل وا  يف املذها

 [وإذا انهدل جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره اآلخر معه أجبر عليه ]  :قوله 
فطلا أحدمها من ا خر أن ثعمىر  معىه  -قط أي خيف أن ثس -إكا اهندم ودارمها املعتك ، أو خيف ضرر  

 .فلنه جيا عل  كل  ، وهذا هز املعرزر يف املذها وهز اختيار شي  اإلسالم رمحه اهلل
 .وقال ادحناا والعافعية ا جيا عل  كل 

واهندامىىه ثيىىر باجلىىار ، واسىىتدل أهىىل القىىزل  (ال ضللرر وال ضللرار :) حللديث أمىىا دليىىل أهىىل القىىزل ادول فرىىز 
ا  بعلة وهي أن هذا اجلار الىذي ي ثعىأ أن ثبىين وىدار  ا ثلامىه أن ثبنيىه ، واجلىدار ا حرمىة لىه ، فلى  جيىا الث

عليه أن ثنف  عليه ، فالنفقة غ  واوبة يف بنائه وإصالحه وحنز كل  ، وما ككرو  صةيح حي  كان اجلدار له 
 .وحد  ، أما وله معارك
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ثد  ما سب  ككىر  يف الىرهن وأنىه ثلىام بالنفقىة على  الىرهن حيى  كىان هنىاك وعليه فالراوح هز القزل ادول ، وثؤ 
 .ضرر عل  ا خر ، وهنا كذل  

 .و إن بنا ودارا  معتكا  بينه و بني وار  فله الروزع إن نزا  ملا  قدم
 [وكذا النهر والدوالب والقناة ]  :قوله 

النرىر فلنىه ثلىام باإلشىتاك يف إصىالحه ، وهىذا  كذل  النرر إكا احتا  إ  إصال  فلن كل من ثستفيد من هىذا
ثتيىىح يف ادهنىىار الىىع  تىىا  إ  إصىىال  و عمىى  وحفىىر ، وكلىى  دنىىه معىىتك فيىىه فأشىىبه املسىىألة املتقدمىىة ، فىىلن 
حقىىزا العىىركاء متعلقىىة بىىه ، مىىالا مىىا لىىز كىىان منفىىردا  بىىه ، كىىذل  الىىدواب ، وهىىز الىىذي  ىىدثر  الدابىىة للسىىقي 

البفىىىر أو عنىىىد النرىىىر فتىىىدثر  الىىىدواب فيسىىىقي منىىىه النىىىاي ، فالىىىدواب إكا احتىىىا  إ  إصىىىال   ثكىىىزن يف: مبعىىىن 
فكذل  كما ثكزن يف اجلدار ، وكذل  القنال ، وهي ما ثع  من النرر ليجري إ  ماارع الناي أو إ  بيزم  ، 

 ( .رر وال ضرارال ض:) ، لحديث فكذل  إكا احتا  إ  إصال  فلنه جيا ا خرون ، دنه ح  معتك 
ومن هىذا احلىدث  ثؤخىذ أن اجلىار إكا كىان منالىه عاليىا فلنىه ثىؤمر بزضىع سىتل  نعىه مىن اإلشىراا على  و انىه ، 
وأما إن كان  البيزت متساوثة يف العلز وثعرا بعيرا عل  بعض فلن الستل ثعتك فيرا ، وكل  ملا  قىدم يف 

ثة فىىلن السىىتل ثعىىتك فيرىىا ، فىىلكا أراد بعىىض اجلىى ان عمىىل سىىتل اجلىىدار املعىىتك ، فرنىىا مىىا دام أن البيىىزت متسىىاو 
 .فلن له أن ثطالا بقية اجل ان بزضع الستل دنه ح  معتك 

 .وككر بعض ادحناا أنه إن كان ار فاع النافذل قدر قامة اإلنسان و كذا الستل فال بأي و هز ويد
 .أفي  إ  سد الفياء عن وار  أو نقل أورل دار وا رنع اجلار غ  امليار من  علية بناء دار  و لز 

 :مس لة 
  كن ل  أن جتعل ادغصان  تد إ  أرضي بعزل ؟: هل جيز  أن ثقزل اجلار جلار  

: امتىداد ادغصىان جمرىزل ، فأصىبح املصىا  عنىه جمرىزا  فىال جيىز  ، فىاجلزاب : هذا وائا ، فىلن قيىل : اجلزاب 
كىن العلى  بىه ، فأشىبه اإلرث الىداري ، وحيى  كىان املصىا  عنىه جمرىزا  حيتىا  أن هىذا املصىا  عنىه جمرىزل ا ر

 .فتعذر معرفته فلن الصلح وائا كما  قدم
ويف املسىىألة قىىزان يف املىىذها ، فاملعىىرزر مىىن املىىذها املنىىع منىىه دن املصىىا  عنىىه جمرىىزل ، والقىىزل الثىىا  أنىىه  

 هى.ا" ته والالئ  يف مذها أمحد صة: " وائا ، قال املزف  
و إن ا فقا عل  أن الثمرل الع  صل ازاء اجلار له أو بينرما وا  يف املىذها دنىه أسىرل مىن القطىع و ي ثلىام 

 .الصلح فلكل منرما إبطاله م  شاء جلرلة العزل
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و قىىال ابىىن القىىي  و بعىىض احلنابلىىة مثىىرل غىىض يف  رثىى  عىىام للمسىىلمني دن إبقىىاء  إكن عىىريف يف  نىىاول مىىا سىىقط 
 .همن

 باب الحجر
 :منع إنسان من التصرا يف ماله ، واحلجر نزعان : املنع ، ويف اصطال  الفقراء : احلجر لغة 

 .حجر حلن النفس ، كاحلجر عل  الصيب يف ماله  -1
 .حجر حلن الغ  ، كاحلجر عل  املفلس  -2

عليىىه العمىىل ، ولىىه و  (أنلله حجللر علللى معللاذ فللي ماللله وباعلله فللي ديللن كللان عليلله :)  وقللد رو  عللن النبللي 
من فعله ، روا  مال  يف مز فه أنه حجر عل  رول مىن ورينىة والعمىل على    شاهد عن عمر بن اخلطاب 

هىذا عنىد أهىىل العلى  ، وفيىىه حفىن للةقىىزا ، فىاحلجر علىى  الغى  فيىىه حفىن حلقىىزا الغى  مىىن اليىياع ، فىىاحلجر 
كلىى  إبىىراء للذمىىة مىىن الىىدثن ، واحلجىىر حلىىن  علىى  املفلىىس فيىىه حفىىن حلقىىزا الىىدائنني مىىن اليىىياع،  كمىىا أن يف

 .النفس فيه حفن ملال ا جزر عليه من اليياع 
وا حجىىىر إا يف حقىىىزا ا دميىىىني أمىىىا دثىىىن اهلل فىىىال حيجىىىر بىىىه كنىىىذر وكفىىىارل و كىىىال ككىىىر  العىىىافعية وا أعلىىى  فيىىىه 

 . خالفا  
 [ومن لم يقدر على وفا  شي  من دينه لم يطالب به وحرل حبسه ]  :قوله
رول مدثن سزاء كان عىن قىرل أو عىن مثىن مبيىع أو حنىز كلى  ، ففىي كمتىه دثىزن ا ثقىدر على  وفائرىا : مثاله 

وإن كان ذو عسرة  ، ودلي  ذلك قول اهلل تعالى فرز معسر ، فتةرم مطالبته بالدثن إلعسار  وحيرم حبسه 
ما ثبت في مسلم من حلديث أبلي ول فأووا اهلل إناار  فةرم  املطالبة وحرم احلبس ، فنظرة إلى ميسرة 
تصلدقوا  في ثملار ابتاعهلا فل فلس ، فقلال النبلي  أن رجال أصيب في عهد النبي  :) سعيد الذدر  

فىدل على   ( خذوا ما وجدتم وليس لكلم إال ذللك : لغرمائه   عليه ، فتصدق الناس عليه ، فقال النبي
فيما رواه أبو داود والنسائي والحديث  قول النبي ولأهن  ليس هل  مطالبته وأنه ليس للةاك  أن حيبسه ، 

مطلىين ، و ىل عقزبتىه : أي را لة الغين  ل عرضه أي أن ثقزل  (لي الواجد يح  عرضه وعقوبته :) حسن 
مطلىين ، وعقزبتىه : عرضىه أن ثقىزل :" أي احلبس ، قال كل  سفيان بن عيينة كما يف صةيح البخاري قىال : 
مىىن ي ثقىىدر علىى  وفىىاء : احلىىدث  أن غىى  الزاوىىد ا حيىىل عرضىىه وا عقزبتىىه ، فعليىىه  ومفرىىزم هىىذا" احلىىبس : 

دثن عن عزل كثمن مبيع أو البالغن أو كان  كان معروفا    إنشيء من دثنه ي ثطالا به ، وحرم حبسه ، وأما 
، دن ادصىل قرل ، كىأن ثعىتي سىلعة بىثمن مؤوىل ، مث ادعى  اإلعسىار ، فلنىه حيتىا  إ  بينىة  ثبى  إعسىار  
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بقاء غنىا  ، فرىز معىروا بىالغن ، فىلكا ادعى  اإلعسىار ي  بقاء هذا املبيع الذي قد اشتا  بثمن ، وادصل أثيا  
لللي الواجللد يحلل  عرضلله :)   لقللول النبللي ثقبىىل كلىى  إا أن ثىىأيت ببينىىة ، فىىلن ي ثىىأت ببينىىة فلنىىه حيىىبس ،

نة عل  اإلعسار أن ثعرد شاهدان ، فلن شرد اثنان عل  ، واملعرزر يف مذها اإلمام أمحد أن البي (وعقوبته 
أنىىه معسىىر فىىلن كلىى  ثكفىىي ، وعىىن اإلمىىام أمحىىد وهىىز مىىذها بعىىض احلنابلىىة وبعىىض العىىافعية وهىىز اختيىىار ابىىن 
القي  أنه ا ثكفي إلثبات إعسار  إا ثالثة ، فلكا شرد ثالثة رن ربا حاله عل  أنه معسر فلن اإلعسار ثثب  

ورج  أصابته فاقة حتى يقول ثالثة من ذو  الحجلى :) قال  ما ثبت في مسلم أن النبي ودلي  هذا  ،
، فىىلكا كىىان هىىذا يف  (مللن علليش  للله المسلل لة حتللى يصلليب قوامللا   فاقللة فحلللت مللن قوملله لقللد أصللابت فالنللا  

 قيىىاء املسىىألة ويف وىىزا  إعطىىاء الاكىىال ، فىىأو  مىىن كلىى  مىىا ثسىىقط بىىه أداء الىىدثن ، فىىال شىى  أن ااحتيىىاط يف
حقزا الناي أو  من املسألة ومن إعطائه شيفا من الاكال ، وهذا القزل هز الراوح ، وأن البينىة املثبتىة لإلعسىار 

 .ثعتط أن ثكزن ثالثة رن ربا حاله 
وأما إن كان الدثن عن غ  عزل كقيمة متلف أو ضمان أو عزل خلع وحنز  وي ثقر أنىه ملىيء حلىف وخلى  

 .سبيله 
 [ومن له مال قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه ]  :قوله 

مىىن مالىىه قىىدر دثنىىه فلنىىه ا حيجىىر عليىىه ، إك ا فائىىدل مىىن احلجىىر ، فاملقصىىزد مىىن احلجىىر حفىىن حقىىزا النىىاي ، 
، فىىال " ومىىن لىىه قىىدرل علىى  وفىىاء دثنىىه :" وحيىى  إن مالىىه قىىدر دثنىىه فىىال فائىىدل مىىن احلجىىر ، ويف بعىىض العىىرو  

ئدل من احلجر وهز قادر ، لكن ثؤمر بالزفاء وكل  دن مطله ظل  ، والزاوا عل  احلاك  حيجر عليه إكا ا فا
 .أن رنع الال  واملما لة 

واعلىى  أن املفلىىس الىىذي حيجىىر عليىىه عنىىد الفقرىىاء كمىىا هىىز املعىىرزر يف املىىذها  هىىز مىىن دثنىىه أكثىىر مىىن مالىىه ، 
دم أن يف بعىىض النسىى  كمىىا يف بعىىض النسىى  مىىن وعليىىه فىىلكا كىىان دثنىىه قىىدر مالىىه فلنىىه ا حيجىىر عليىىه ، وقىىد  قىى

، هذا هز املعرزر يف مذها الفقراء، ويف هذا نار ، فىلن العلىة الىع حيجىر اىا على  " ومن له قدرل :" الرول 
من كان دثنه أكثر من ماله هي  عل  حقىزا الغرمىاء كوي الىدثزن احلالىة ، وهىذ  العلىة ثابتىة أثيىا فيمىا إكا كىان 

وكىىذل  إكا كىان قىىدر  وا كسىا لىىه ولىيس لىىه مىا ثنفىى  على  نفسىىه :" لىىذا قىال بعىىض احلنابلىة مالىه قىىدر دثنىه ، و 
وهز كما قال ملا  قىدم ، وادحكىام  ىدور مىع عللرىا ووىزدا  وعىدما  ، فةقىزا الغرمىاء متعلقىة مبالىه حيى   " سزا  

لىه  ا ، ولىيسكان دثنه قدر ماله كأن  كىزن عنىد  حلىي  سىاوي ععىرل  اا ، وعليىه دثىن ثسىاوي ععىرل  ا
 رث  ثتكسا به ، فنفقته من هذ  احللي  ، فلنه حيجر عليه ، أما إكا كان له كسا  خر ثأكل منه وثنف  منه 

 .عل  نفسه ، أو كان  له صنعة ثنف  عل  نفسه منرا فلنه كما قال الفقراء
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وعلى  هىذا فىالراوح هىز  إكن إكا كان ا مال له سزم هذا املال الذي  علق  به دثزن النىاي فلنىه حيجىر عليىه ،
مىىا ككىىر  بعىىض احلنابلىىة مىىن أن املفلىىس مىىن كىىان دثنىىه أكثىىر مىىن مالىىه ، أو قىىدر مالىىه وا كسىىا لىىه سىىزا  وهىىز 

 .مذها العافعية 
 وه  للغريم أن يمنع مدينه من السفر أل ال ؟

 هل ا بد أن ثستأكن املدثن الدائن عندما ثرثد السفر ؟: وبعبارل أخرم 
 :ل املسألة فيرا  فصي

أن ثكزن قدومه من سفر  قبىل حلىزل ادوىل املتفى  عليىه ، فرنىا لىيس للىدائن أن رنىع املىدثن مىن : احلالة ادو  
السىىفر وهىىز رواثىىة عىىن اإلمىىام أمحىىد وأختارهىىا ابىىن سىىعدي ملىىا يف منعىىه مىىن  فزثىى  املصىىا  دن الغىىرمي قبىىل حلىىزل 

 (فالعىرط العىريف كالعىرط اللفاىي روا عنده  كاملعىروطالدثن ليس له املطالبة ، ودنه املعروا عند الناي واملع
السىفر غى   مىن   لكىن إن كىان واألصلح هلو القلول األول ، واملذها له املنع دن قدومه عند ا ل غى  متىيقن 

 .كسفر اجلراد غ  املتعني  وحنز  فله أن رنعه ، إا أن ثقي  ضمينا  أو رهنا  
حلىىزل ادوىىل ، فرنىىا ثعىىتط ااسىىتفذان لتعلىى  حىى  الغىىرمي ، إا أن ثزثقىىه أن ثكىىزن قدومىىه بعىىد : احلالىىة الثانيىىة 

 .برهٍن أو ضمني مليء 
 يف البلىد الىذي سىافر إليىه كمىا قىرر ثزسىرفلن كان معسرا  فلغرره منعه من السفر ح  ثقىي  كفىيال  ببدنىه دنىه قىد 

 .هذا شي  اإلسالم 
 [فإن أبى حبس بطلب ربه ]  :قوله

 .لنه حيبس بطلا رب املال فلكا أذ الزفاء ف
جيا حبسه يف مكان معىني بىل املقصىزد منعىه مىن التصىرا حى  ثىؤدي احلى  فيةىبس ولىز يف دار  كمىا قىال  وا

 . ثاأ من غرره   شي  اإلسالم ، وليس للةاك  إخراوه ح  ثتبني أنه معسرب أو
 [فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ]  :قوله 

ثقيي صىاحا احلى  حقىه فةينفىذ ثبىاع مالىه عليىه وثعطى  صىاحا احلى  حقىه ، دن هىذا مىن  إكا أصر وأذ أن
وهىذا يلوب منىه ،  (للي الواجلد يحل  عرضله وعقوبتله :) ودليل  حبسله حلديث منع الال  ومنع الال  واوا ، 
د منه أو ما هز أش -أي باحلبس  -الغالا أن احلقزا ا  ستخر  إا به :" ودنه كما قال صاحا اإلنصاا 

ولىز عىارل كلى  حى   خىر ،   هى وظاهر كالم املؤلف وغ   مىن احلنابلىة أنىه حيىبس مطلقىا  .ا" يف اد منة املتأخرل 
كىىأن ثكىىزن أوىى ا  فيكىىزن يف حبسىىه  يىىييع حىى  مسىىتأور  ، أو أن  كىىزن  ووىىة فيكىىزن يف حبسىىرا  يىىييع حلىى  

ر فلنىه ا حيىبس وكلى  دنىه ركىن أن أنىه إكا عارضىه حى   خى ، واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعد  وورا 
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جيا عل  إعطاء احل  بغ  احلىبس ، فكىان اإلوبىار بغى  احلىبس فيىه  صىيل للةقىني ، فيةصىل الىاو  حقىه مىن 
 ووته ، وحيصىل الىدائن حقىه مىن مدثنىه بغى  حىبس ، وهىذا هىز الاىاهر إن أمكىن كلى  ، فىلكا أمكىن أن حيجىر 

ا فتمنع من اخلرو  وكان يف اسىتطاعة الىاو  منعرىا مىن كلى  ، وكىذل  إكا  عل  املرأل يف بيترا وأن  بس يف بيتر
كان هناك قدرل عل  حبس ادو  يف نل عمله وحنىز كلى  فىأمكن حفىن حى  الغىرمي مىن غى  أن ثكىزن هنىاك 

 .حبس وأمكن وا  عل  إعطاء احل  فلن كل  هز ادو  
لة وعليه فله أن ثتصىرا قبىل حجىر احلىاك  عليىه ، وإن  واحلجر ا ثثب  إا حبك  احلاك  ، وهذا هز قزل احلناب

رول مدثن ، وقد اسىتزف  الىدثزن أمزالىه ، فتصىدا بعىيء مىن مالىه : كان هذا التصرا ثير بغرمائه ، فمثال 
أو أوقفىىه أو أهىىدا  أو  صىىرا فيىىه بىىأي شىىيء مىىن التصىىرفات الىىع  يىىر بالغرمىىاء فصىىرثح كىىالم احلنابلىىة أنىىه ثنفىىذ 

ا ا ثنفىذ إكا حكى  احلىاك  بىاحلجر عليىه ، واختىار شىي  اإلسىالم ابىن  يميىة وهىز رواثىة عىن  صرفه وثصىح ، وإبى
اإلمام أمحد وهز اختيار العي  عبد الرمحن بن سعدي أن احلجر ثثب  قبىل حكى  احلىاك  مى   ىزفرت دواعيىه ، 

وكىىان يف  صىىرفه ضىىرر فىىلكا  ىىزفر داعىىي احلجىىر فلىىيس لىىه أن ثتصىىرا وا  نفىىذ  صىىرفا ه ، فىىلكا كىىان الروىىل مىىدثنا  
عل  الدائنني فلن هذا التصرا ا ثنفذ ، وهذا القزل هز الراوح ، وكل  ملا فيه من حفن حقزا النىاي ، فلىز 
أعتى  ي ثنفىذ عتقىه ، ولىىز  صىدا ي  نفىذ صىىدقته وهكىذا سىائر ادحكىام ، وحكىى  احلىاك  بىاحلجر ا ثعىىدو أن 

التصىرا قبىل كلى  مىع مطالبىة الغرمىاء، دن ادحكىام  ىدور  ملنعه من التصرا وإا فرز رنىزع مىن ثكزن إظرارا  
 .مع عللرا ووزدا  وعدما  والعلة ثابتة قبل حك  احلاك  

 [ وال يطلب بمؤج  ]  :قوله 
فلن املؤول ا جيا أداؤ  إا عند حلزله ، فلكا ي حيل فلن أداء  غ  واوا ، وعليه فال ثطالىا بىه دنىه لىيس  

 .بزاوا 
الفلس وهز مذها مال  واختار إبن سعدي ؛ إن كان مؤوال  بربح أسقط منىه مقىدار مىا سىقط وعنه أنه حيل ب

 .من املدل
 .   دنه مؤول فل  ثلامه أداؤ  قبل أوله  والمذهب أظهر 

 [ومن ماله ال يفي بما عليه حاال  وجب الحجر عليه بسؤال  رمائه أو بعضهم ]  :قوله
، و قىدم أن العمىل عليىه عنىد أهىل العلى  ،  -رضىي اهلل عنىه  -خلطاب ملا  قدم من حدث  معاك وأثر عمر بن ا

فمن كان ماله ا ثفي مبا عليه من الدثزن احلالىة فلنىه حيجىر عليىه ، بسىؤال غرمائىه أو بعيىر  ، دهنى  أصىةاب 
احلىى  ، و قىىدم القىىزل بأنىىه حيجىىر عليىىه قبىىل حكىى  احلىىاك  بعىىد مطالبىىة الغرمىىاء  لتعلىى  حقىىزقر  بىىذل  كمىىا هىىز 

 .تيار شي  اإلسالم ابن  يمية وغ   اخ



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

164 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [ويستحب إظهاره ]  :قوله
 .أي ثستةا إعالن وإظرار كل  ، ليكزن  صرا الناي معه عل  بص ل  ، لفال ثغت به الناي 

 [وال ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر وال إقراره عليه ]  :قوله
  الغىىرمي مبالىىه، فلىىز أعتىى  ي ثنفىىذ ، ولىىز وهىىا أو إكا ح جىىر عليىىه فلنىىه ا ثنفىىذ  صىىرفه يف مالىىه ، وكلىى  لتعلىى  حىى

أوقىىف وقىىد ح جىىر عليىىه فىىلن هىىذ  التصىىرفات ا  نفىىذ ، وكىىذل  لىىز أقىىر فىىلن إقىىرار   عليىىه ا ثنفىىذ وثتعلىى  بذمتىىه 
 .وكل  لتعل  ح  الغرماء مباله  

  [ومن باعه أو أقرضه شيئا  بعده رجع فيه إن جه  حجره وإال فال  ]:  ولهق
علىى  هىىذا املفلىىس شىىيفا  بىىثمن مؤوىىل ، أو أقرضىىه شىىيفا  وي ثعلىى  أنىىه نجىىزر عليىىه  فلىىه أن ثروىىع ، إكا بىىاع روىىل 

 . وكل  دنه معذور  رله وإن كان ثعل  حجر  فليس له الروزع دنه دخل عل  بص ل 
 . خي وادظرر أن له اخليار عل  الفزر وهز أحد الزورني دن  أخ   إضرار بالغرماء ، واملذها عل  التا

 أا ثكزن مفر ا  دنه ي ثسأل أهز نجزر عليه أم ا ؟ : فلن قيل 
 . أن ادصل عدم احلجر ، فادصل هز صةة التصرا ونفزك  : فاجلزاب 

ومن باعه شيئا  قب  الحجر ثم وجد سلعته قائمة بعينها بعد الحجر عليه فهو أحق بها ملن سلائر  ]:  ولهق
  [الغرما  
 سلعة بثمن مؤول إ  شرر ، وبعد أسىبزع أفلىس الروىل ، وحكى  عليىه بىاحلجر ، فزوىد رول باع روال: مثاله 

هىىذا الروىىل سىىلعته قائمىىة بعينرىىا لىىيس فيرىىا  ثىىادل متصىىلة وا نقىىل بىىأن ا ثتلىىف بعيىىرا وا ثيىىر نقىىل الصىىفة 
صىىلة  تبىىع يف الفسىىز  والاثىىادل املنفصىىلة ا  نىىع الروىىزع وهىىي للبىىائع كثمىىرل وكزلىىد ، والزوىىه الثىىا  للمىىتي دن املت

البائع دون املنفصلة وهز أصح واختار  املزف  وي ثأخذ من مثنرا شيفا  فله الروىزع ، ودليىل هىذ  املسىألة ثبى  يف 
 (ملن أدرك مالله بعينله عنلد رجل  قلد أفللس فهلو أحلق بله : ) الصةيةني أن النيب صل  اهلل عليه وسل  قىال 

لن كىان فيرىا  ثىادل كىأن ثكىزن عبىدا  فىتعل  عنىد  الكتابىة ، أو ثكىزن هذا إكا ي ثكن فيرىا  ثىادل وا نقصىان ، فى
فيرا نقل كأن ثعتي سىلعة فيتصىرا فيرىا  صىرفا  ثنقصىرا كطعىام وحنىز  ثؤخىذ منىه شىيء ثسى  ، فقىد اختلىف 
أهىىل العلىى  ، هىىل لىىه الروىىزع أم ا حىى  لىىه يف الروىىزع فيكىىزن أسىىزل الغرمىىاء ثأخىىذ قسىىطه مىىن الىىدثن كمىىا ثأخىىذ 

 رماء قسطر  من الدثن ؟ سائر الغ
 : قزان دهل العل  

وهذا ي ثدرك بعينىه (  من أدرك ماله بعينه: ) ا روزع له ، دن النيب صل  اهلل عليه وسل  قال : قال احلنابلة 
 . بل أدركه وفيه  ثادل أو نقل 
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اثىىادل  قىىزم وثىىدفع قيمترىىا بىىل ثروىىع ، وعليىىه إن كانىى  السىىلعة فيرىىا  ثىىادل فىىلن هىىذ  ال: وقىىال املالكيىىة والعىىافعية 
للغرماء ، وإن كىان فيرىا نقىل فيعىارك الغرمىاء بقىدر هىذا الىنقل ، كىأن  كىزن السىلعة سىعرها قبىل هىذا الىنقل 
مائة ألف ، وبعد النقل أصبة   ساوي مثانني ألفا   فيعارك الغرماء بععىرثن ألفىا ، فيكىزن كمىا لىز كىان عليىه 

أهىىىل القىىىزل ادول ، وكلىىى  لثبىىىزت الاثىىىادل والىىىنقل ، ودن ععىىىرون ألفىىىا فةسىىىا ، والصىىىةيح مىىىا كهىىىا إليىىىه 
ادصل أهنا أصبة  مل  للمدثن وكل مل  هلذا املدثن فالغرماء فيه أسزل ، وه  معتكزن فيه ، وهذا خىالا 
ادصل فتعني البقاء عل  ما ورد ، فرز استثناء ، ودنه إكا قبض شيفا  من الثمن فرز أسزل الغرماء ، فكذل  إكا 

املبيع باثادل أو نقل ، فلز أنه مثال باعه سلعة مبائىة ألىف إ  سىنة ، وأعطىا  مقىدما مخسىة  اا مث أفلىس  غ  
هىىىذا املعىىىتي ، وحجىىىر عليىىىه فةينفىىىذ ا روىىىزع هلىىىذا البىىىائع وإن ووىىىد سىىىلعته قائمىىىة بعينرىىىا ، ا  ثىىىادل فيرىىىا وا 

  إكا كىان هنىاك  غى  يف املبيىع باثىادل نقصان فكما أنه إكا كان هناك استالم شىيء مىن الىثمن فىال روىزع فكىذل
أو نقىىل ، والىىدليل علىى  أنىىه إكا اسىىتل  شىىيفا  مىىن الىىثمن فىىال روىىزع لىىه مىىا روا  أبىىز داود أن النىىيب صىىل  اهلل عليىىه 

أيما رج  باع متاعه ف فلس الذ  ابتاعه ولم يقلبض اللذ  باعله ملن ثمنله شليئا  فوجلد متاعله : )  وسل  قال
واحلدث  اختلف يف وصله وإرساله ( مات المشتر  فصاحب المتاع أسوة الغرما  بعينه فهو أحق به ، وإن 

، والصىىزاب أنىىه مرسىىل ، كمىىا روىىح هىىذا أبىىز داود وغىى   ، لكىىن لكىىل شىىطر مىىن احلىىدث  شىىاهد ، أمىىا العىىطر 
ادول وهز الذي فيه أنىه إكا قىبض شىيفا  مىن الىثمن فىال روىزع لىه فلىه شىاهد عنىد اإلمىام أمحىد مىن حيى  احلسىن 

فلرىىا  –وهىي مسىألة أخىرم  –ن أا هرثىرل وأمىا العىطر الثىا  الىىذي فيىه أنىه إكا مىات فىلن البىائع أسىىزل الغرمىاء عى
شىاهد عنىىد ابىىن ماوىىة مىىن حىىدث  أا هرثىىرل وفيىىه اليمىان بىىن عىىدي وهىىز ضىىعيف لكىىن حدثثىىه ثصىىلح أن ثكىىزن 

 . شاهدا  
 : فرذا احلدث  فيه مسألتان 

 . من الثمن فال روزع  أنه إكا قبض شيفا  : املسألة ادو  
 . أنه إكا مات املعتي املفلس وانتقل احل  إ  الزرثة فال روزع بل ثكزنزا أسزل الغرماء : املسألة الثانية 

وللمؤور مع املفلس فس  اإلوارل قبل ميي شيء من املدل فلن مي  بعيرا فىال دنىه ي جيىد عىني مالىه مبنالىة 
بقىى  وثعىىارك الغرمىىاء بىىأورل مىىا ميىى  وهىىز مىىذها املالكيىىة والعىىافعية  لىىف بعىىض العىىني والىىراوح أن لىىه فيمىىا 

 . بالفرا مع ما سب  من  رويح 
  [وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا  أو ماال  صح  ]: قوله 

مارعىة عند  :  قدم أنه ليس له أن ثتصرا يف ادمزال الع ثب  احلجر عليرا ، فليس له أن ثتصرا فيرا مثاله 
ودار ودكىان ثبىى  احلجىىر عليرىىا ، فلىىيس لىىه أن ثتصىىرا فيرىىا ببيىىع أو هبىىة أو هدثىىة أو حنىىز كلىى  ، دن مقتيىى  
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احلجر منعه مىن كلى  ، وملىا يف كلى  مىن اإلضىرار حبقىزا الغرمىاء فقىد  علقى  حقىزا الغرمىاء اىذ  ادمىزال الىع 
لفىالن  –الع ثب  احلجىر عليرىا  –هذ  الدار  قد ثب  احلجر عليرا ، ومثل كل  اإلقرار ، فال جيز  ، فلز قال

فال ثقبل إقرار  ، وأمىا هنىا فىادمزال الىع أقىر اىا أو الىع بىاع اىا قىد  علقى  يف الذمىة ، فىلكا اشىتم يف الذمىة أو 
اقىىتل أو أقىىر أو حنىىز كلىى  فرىىي  صىىرفات صىىةيةة ، وكلىى  دنىىه أهىىل للتصىىرا ، فرىىز وىىائا التصىىرا ، وإبىىا 

ا يف كمته ، فاحلجر ثابى  يف هىذ  ادمىزال الىع قىد احتىيط حلقىزا الغرمىاء بىاحلجر عليرىا ،  حجر عليه يف ماله
وأمىىىا مىىىا ثكىىىزن يف الذمىىىة فلنىىىه  عىىىن هىىىذا ، فلىىىه أن ثعىىىتي يف الذمىىىة وأن ثزصىىىي وأن ثقىىىتل وغىىى  كلىىى  ، وا 

ا ثطالىا اىا بعىد احلجىر ثطالا هذا املقرل وا هذا الدائن حبقه يف هذ  ادمزال الىع ثبى  احلجىر عليرىا ، وإبى
 : وكل  حلقزا الغرماء ، ولذا قال املؤلف بعد كل  

  [ويطالب به بعد فك الحجر عنه  ]: قوله 
فىىال ثطالىىا إا بعىىد فىى  احلجىىر عنىىه ، دن هىىذا احلجىىر ثابىى  حلقىىزا الغرمىىاء ، وأمىىا هىىذا الغىىرمي الىىذي قىىد ثبىى  

 . جر عليرا حقه بعد احلجر فال ح  له يف هذ  ادمزال الع ثب  احل
  [ويبيع الحاكم ماله  ]: قوله 

فيبيع احلاك  هذ  ادمزال بادحن له ، فيبيعرا بىثمن السىزا بأفيىل مىا ركىن ، فىال ثتعجىل البيىع بىل حيتىاط لىه 
 . يف البيع ، فيبيعرا من غ  عجلة ، دن العجلة يف الغالا  نقل من مثنه 

  [ويقسم ثمنه بقدر ديون  رمائه  ]: قوله 
عليه مىن الىدثزن مائتىا ألىف ، والىدائنزن أربعىة ، لكىل واحىد مىنر  مخسىزن ألفىا ، فكىل واحىد مىنر  : هذا  مثال

أي % ( 25) ، فىلكا بعنىا مالىه فتةصىل لنىا مائىة ألىف فلكىل واحىد مىنر  % ( 25) ثرثد منىه الربىع أي بنسىبه 
 . ربع املائة ألف ، فكل واحد منر  ثأخذ مخسة وععرثن 

  [ؤج  بفلس وال يح  م ]: قوله 
إكا أفلس الرول وثب  احلجر عليه فلن دثزنه املؤولة ا  ل ، وكلى  دن التأويىل حى  لىه ، فىال ثسىقط بفلسىه 

 . 
  [وال بموت إن وثق الورثة برهن أو كفي  ملي   ]: قوله 

بعىد ثىزم أو اشتم رول من  خر سيارل مبائة ألف إ  سىنة مث  ىزيف : إكا مات فال حيل دثنه املؤول ، مثال هذا 
ثىىزمني ، فىىال حيىىل هىىذا الىىدثن بىىل ثبقىى  مىىؤوال كمىىا ا فقىىزا عليىىه قبىىل املىىزت دن ادوىىل لىىه فىىزرث كسىىائر حقزقىىه 

ثعىىين  –إمىىا أن  عطىىز  حقىىه ، وإمىىا أن  زثقىىز  بىىرهن : لكىىن ابىىد أن ثزثىى  بىىرهن أو كفيىىل ملىىيء ، فيقىىال للزرثىىة 
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ه إكا مات من عليه الدثن وانتقل ماله إ  الزرثة فلن أو كفيل مليء حفاظا  عل  حقه من اليياع ، دن –باحل  
 . هذا مانة ضياع احل   ومانة امليارل بصاحا احل  فال بد أن حيتاط له وعنه وهز الراوح 

أنه حيل مبزت امليى  ، وهىز مىذها مجرىزر العلمىاء ؛ دن بقىاء  ضىرر على  امليى  لبقىاء كمتىه مرمنىة بىه ، وعلى  
لتكة ، وعل  الغرمي بتأخر حقه ورمبا  لف  التكىة وعليىه فىلن كىان مىؤوال  بىربح سىقط الزارث ملنعه التصرا من ا

 .من الربح ما سقط من املدل كما يف الفائ  واختار  العي  عبد الرمحن السعدي
  [وإن ظهر  ريم بعد القسمة رجع على الغرما  بقسطه  ]: قوله 

، فثبىىى  غىىىرمي خىىىامس ، فالبىىىد وأن ثكىىىزن لىىىه نصىىىيا مىىىن الغرمىىىاء أربعىىىة : وهىىىذا ظىىىاهر ، ففىىىي املسىىىألة السىىىابقة 
القسمة ، فيأخذ قسطه فتعزد املسألة حينفذ بعد أن كان لكل واحد منر  الربع ثكزن لكل واحد منر  اخلمس 
، هىىذا إكا كىىان نصىىيبه كنصىىيا سىىائر الغرمىىاء ، وهىىذا كمىىا لىىز ظرىىر للميىى  غىىرمي بعىىد قسىى  مالىىه ، إكن فينىىتقض 

 . وثعاركر  
 
 

  [وال يفك حجره إلى الحاكم  ]: قوله 
ا ثفىى  حجىىر  إ  احلىىاك  ، هىىذا إن بقىىي عليىىه حىى  ، وكلىى  دن هىىذا احلجىىر قىىد ثبىى  حبكمىىه فلىى  ثفىى  إا 
حبكمة ، وأما إكا ي ثب  عليه شيء فلن احلجر ثنف   لقائيا  ، مبعن أنه مبجرد ما ثقيي ما عليه من الدثزن وا 

جر من غ  حك  احلاك  وكل  لاوال مزوبه ، فلن املزوا للةجر هز ثبق  عليه حقزا فةينفذ ثف  عنه احل
 .  عل  حقزا الغرماء ، وقد  ال هذا التعل  فةينفذ ثاول احلجر من غ  حك  احلاك  

 : وهنا مسألتان 
 هل ثلام املفلس بالتكسا والعمل لقياء دثنه حي  ي  في أمزاله بقياء دثزنه ؟ : املسألة ادو  
 : العل   قزان دهل
وهىىىز املعىىىرزر مىىىن املىىىذها أن املفلىىىس ثلىىىام بىىىذل  حيىىى  كىىىان لىىىه قىىىدرل علىىى  التكسىىىا ، فيلىىىام : القىىىزل ادول 

 . بالعمل ليقيي أصةاب احلقزا حقزقر  
 . وهز مذها املالكية والعافعية أنه ا ثلام بذل  : القزل الثا  

 :د صىىةيح أن النىىيب صىىل  اهلل عليىىه وسىىل  واسىىتدل أصىىةاب القىىزل ادول مبىىا ثبىى  يف سىىنن الىىدار قطىىين بلسىىنا
واسل ل  : كقولله تعلالى أي بىاع منافعىه ، امتنىاع بيىع احلىر شىرعا  ، وهىذا ( باع حلرا  قلد أفللس فلي دينله )  

أي بىاع منافعىه ، أي أوىر  ، وهىذا ثىدل على  أنىه ابىد أن ثعمىل ( باع حىرا  ) أي اسأل أهلرا ، فقزله  القرية 
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ثسىتدل على  كلى  بىأن العىرثعة قىد دلى  على  ووىزب إعطىاء صىاحا احلى  حقىه ، وثتكسا ليقيىي دثنىه ، و 
وإبىىا عىىذر املعسىىر إلعسىىار  ، أمىىا وهنىىاك وسىىيلة لقيىىاء الىىدثن فلنىىه ا عىىذر ، ومىىا ا ثىىت  الزاوىىا إا بىىه فرىىز 
واوىىىا ، والزسىىىائل هلىىىا أحكىىىام املقاصىىىد ، فلعطىىىاء احلىىى  لصىىىاحبه واوىىىا ، ووفىىىاء الىىىدثن واوىىىا ، والتكسىىىا 

 . ل وسيلة إ  كل  فرز قادر عل  هذ  الزسيلة فزوب  عليه والعم
والصىةيح هىز  وإن كان ذو عسلرة فنظلرة إللى ميسلرة  : القول اللاني بقول اهلل تعالى واستدل أصةاب 

القىزل ادول لقىزل أدلىىتر  كمىا  قىىدم ، وأمىا ا ثىىة فىاملراد بىىه العىاوا عىن قيىىاء دثنىه مىىن مالىه ومىىن  كسىبه ، فرىىز 
ا إكا كىان قىادرا  على  قيىاء الىدثن بتكسىبه فلىيس مبعسىر ، فاملعسىر هىز العىاوا عىن قيىاء الىدثن ، وا املعسىر أمى

 . ثعتا معسرا  من كان  عند  قدرل عل  التكسا 
بىاملعروا  وثعىزهل أنه ثنف  عل  ا جزر عليه من ماله بىاملعروا ، وثنفى  على  مىن ثنفى  علىير  : املسألة الثانية 

، وثتك لىه بعىد احلجىر مىا ثنفى  على  نفسىه وعيالىه بىاملعروا ، هىذا إكا ي ثكىن لىه قىدرل على   أثيا  أثناء احلجر
، واختلىىف نىىه ا ثىىتك لىىه شىىيءالتكسىىا ، وأمىىا إكا كىىان لىىه قىىدرل علىى  التكسىىا واإلنفىىاا علىى  نفسىىه وعيالىىه فل

 أهل العل  هل ثتك له مسكنه أم ا ؟ 
 : عل  قزلني 
 . ن ائ  به باملعروا ، وهذا هز املعرزر من مذها اإلمام أمحد أنه ثتك له مسك: القزل ادول 
 . وهز مذها املالكية والعافعية أنه ثباع عليه وثكتم له : القزل الثا  

دن املسىىكن مىىن احلاويىىات ، فأشىىبه النفقىىة : أمىىا دليىىل أهىىل القىىزل ادول مىىن أنىىه ا ثبىىاع عليىىه مسىىكنه فقىىالزا 
ملعروا من احلاويات ، وركن أن ثعط  من النفقة ما ثدفع عنه اجلزع ، ومع كل  املتف  عليرا ، فلن النفقة با

 . ثتك له ما ثطعمه باملعروا وكذل  الكسزل ، وهي من احلاويات فكذل  املسكن 
خللذوا ملا وجلدتم ولليس لكللم إال : ) فاسلتدلوا بحللديث النبلي صللى اهلل عليله وسللم وأمىا أهىل القىزل الثىا  

، فللإن النبللي صلللى اهلل عليلله إبىىا هىىز فيمىىا  صىىدا عليىىه بىىه ( خللذوا مللا وجللدتم : ) قوللله ف: ، قللالوا ( ذلللك 
أي مىىن الصىىدقات الىىع  (خللذوا مللا وجللدتم : ) فتصللدق النللاس ، ثللم قللال قوللله ( تصللدقوا : ) وسلللم قللال 

 .  صدا عليه اا 
 ا كان دثنه هلذا املسكن؟فادظرر هز القزل ادول ، وأنه ثتك له ما ثسكنه باملعروا ، ولكن هل ثستثين إك

الىرمحن بىن سىعدي ، بىل قىزم مىذها املالكيىة والعىافعية ، و قىدم  استثن هذا بعض احلنابلة ، وقزا  العي  عبد
ةيح صىأن قزل املالكية والعافعية مروز  يف هذ  املسألة ، ولكن هل ما كها إليىه بعىض الفقرىاء مىن احلنابلىة 

 ؟
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 .ك له معاملة له بنقيض قصد  نع  هذا صةيح فيباع وا ثت : اجلزاب 
 فص  في المحجور عليه لحظه

 [ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ]  :قوله 
حيجىىر علىى  السىىفيه ، وهىىز البىىالغ العاقىىل املكلىىف لكنىىه لىىيس حسىىن التصىىرا باملىىال ، بىىل عنىىد   بىىذثر و العىىا 

يس املىراد مىن يف عقلىه شىيء مىن الىنقل بىل املىراد باملال ، فرذا هز السفيه كما  قدم  قرثر  يف شروط البيع ، ول
مىىن عنىىىد  سىىىزء  صىىىرا يف املىىىال ، وحيجىىىر كىىىذل  علىى  الصىىىغ  أي غىىى  البىىىالغ ، وحيجىىىر علىىى  ا نىىىزن أي غىىى  
العاقل ، وهذا هز النزع الثا  من أنزاع احلجر وهز احلجر حلن النفس ، والفرا بني احلجر حلن النفس واحلجر 

ن النفس عام يف عني املال ويف الذمة ، فيةجر عليه وا ثتصرا يف ماله وا يف كمتىه ، حلن الغ  أن احلجر حل
 .وأما ا جزر عليه حلن غ   فلن احلجر عل  املال ، وأما الذمة فلنه ثتصرا فيرا كما  قدم  قرثر  

 
 

 [ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا ]  :قوله 
ماله بيعا أو قرضا روع بعينه ، إن أدركه  -السفيه أو ا نزن أو الصغ   -شخل أحد هؤاء الثالثة  إكا أعط 

، فىىالبيع غىى  صىىةيح ، فىىلكا أدرك مالىىه وإن كىىان فيىىه  غىى  فلنىىه ثأخىىذ  ، وهىىذا ظىىاهر دن البيىىع علىىير  با ىىل ا 
حيىى  عىىاملر  بىىالبيع أو القىىرل سىىزاء  ثصىىح ، فىىاملبيع راوىىع إ  صىىاحبه ، وإن أ لفىىز  ي ثيىىمنزا ، دنىىه مفىىرط

عل  بىاحلجر أم ا ، دن احلجىر علىير  مانىة العىررل فلى  ثعىذر فيىه باجلرىل ، فقىد فىرط حيى  ي ثتبنىه لىذل  ، 
وعليىىه فىىلكا أ لفىىزا املىىال ولىىز كىىانزا متعمىىدثن فىىلهن  فىىال ضىىمان علىىير  ، وظىىاهر كالمرىى  أن هىىذا عىىام يف هىىؤاء 

احلجىر على  السىفيه لىيس مانىة العىررل ، فرىز روىل عاقىل مكلىف لكىن عنىد   ومنر  السفيه ، والىذي ثارىر أن
سزء  صرا يف املال ، فمعرفة احلجر عليه ليس مانة العررل ، فالذي ثارىر وهىز قىزل لىبعض احلنابلىة عىا عنىه 

أن البائع أو املقرل أو حنزمهىا إكا ورىل أن هىذا سىفيه فىلن السىفيه ثيىمن ، " قيل :" صاحا اإلنصاا بقزله 
دنه عاقل مكلف قد ثسلط عل  مال غ   من غ   فرثط من      صاحا املال فكان ضامنا ، وأما إكا دخىل 

 .عل  بص ل فرز الذي قد مكنه من التصرا يف ماله وإ الفه فال ثيمن 
وهىىذا حيىى  كىىان التعامىىل فيىىه ثسىىليط ، أي قىىد سىىلطر  علىى  مالىىه ، وأمىىا إكا كىىان التعامىىل لىىيس فيىىه  سىىليط   

ثىىة والزدثعىىة فىىلن املعىى  واملىىزدع ي ثسىىلط املسىىتع  وا املىىزدع علىى  مالىىه ، بىىل قىىد وعلىىه عنىىد هىىذا عارثىىة ، كالعار 
فىلكا وضىع ودثعىة أو عارثىة ليستفيد منرا مث ثعيدها من غ  إفساد هلا ، ووعل هىذ  ودثعىة عنىد  ، فرىي أمانىة ، 

 عند أحد من هؤاء الثالثة فأ لفرا فرل ثيمن أم ا ؟
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 :المذهب قوالن في 
أنىىه ا ضىىمان ، وكلىى  دنىىه ملىىا أعىىاره  وأودعرىى  فقىىد مكىىنر  مىىن التصىىرا فيرىىا وإ الفرىىا وهىىز : القىىزل ادول 

 .املذها
أهن  ثيمنزن ، وكل  دنه ي ركنر  من التصىرا فيرىا ، فرىز ي ثسىلطر  عليرىا ، وإبىا وعلرىا : القزل الثا  

وكلى  دنىه اىذا قىد  ، والذ  يظهلر هلو القلول األولرا فيرا أمانة أو عارثة وليس يف هذا لزثل هل  يف التص
سىىلطر  علىى  مالىىه ومكىىنر  منىىه ، وهىىذا يف غىى  السىىفيه ، فالسىىفيه مكلىىف ، واحلجىىر إبىىا ثكىىزن يف التصىىرفات 
املاليىىة ، وادمىىر هنىىا لىىيس كىىذل  ، فقىىد وضىىع  عنىىد  عارثىىة وهىىذ  أمانىىة فىىال حيىىل لىىه أن ثتصىىرا فيرىىا ، فىىلكا 

، فالىىذي ثارىىر أن السىىفيه ثيىىمن مطلقىىا ، حىى  لىىز علىى  ا خىىر أنىىه سىىفيه نجىىزر عليىىه ،   صىىرا فقىىد اعتىىدم
وكلىى  دنىىه ي ثنىىه عىىن مثىىل هىىذا ، وإبىىا هنىىي أن ثتصىىرا يف مالىىه ، وهىىذا لىىيس مىىن التصىىرا يف املىىال ، وا خىىر 

 .بيع والعراء وحنز كل  وهز املزدع أو املع  ي ثنه عن إثداع السفيه وا إعار ه ، إبا هني عن التعامل معه بال
 [ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم ]  :قوله 

اء عل  نفس أو  را أو ور  فعلير  أر  اجلناثة دنىه ا  فىرثط مىن ا ىين عليىه وكىذا مىن ؤ إكا اعتدم أحد ه
 ..ي ثدفع ماله إلير  دنه ا  فرثط من املال 

 [زال حجرهم ...... سنة وإن تم لصغير خمس عشرة ]  :قوله 
ودليل  ذللك ملا ثبلت فلي الصلحيحين علن ابلن عملر إكا كمل للصغ  مخس ععرل سنة فيكزن حينفىذ بالغىا ، 

( وللم يرنلي بلغلت ) ويف رواثىة  -يول أحد وأنا ابلن أربلع عشلرة سلنة فللم يجزنلي   عرضت على :) قال 
عرضلت عللى ) بلفىن و ابىن حبىان  ، (وعرضت عليله يلول الذنلدق وأنلا ابلن خملس عشلرة سلنة ف جلازني 

لىه مخىس  فرىذا ثىدل على  أن مىن و ، ... (وأنا بن أربع عشرة سنة فللم يجزنلي وللم يرنلي بلغلت   النبي 
ععىىرل سىىنة فرىىز بىىالغ ، وهىىذا هىىز فرىى  الىىراوي ، والىىراوي أعلىى  مبىىا روم ، وهىىذا هىىز املعىىرزر مىىن مىىذها أمحىىد 

 .والعافعي 
ل ، بىىل ثعىىرا كلىى  بىىااحتالم وحنىىز  وأمىىا السىىن فىىال ، وقىىال أصىىةابه لىىيس للتكليىىف سىىن نىىدد: وقىىال مالىى  

، بتمام مثا  ععرل سنة ، وقال أبىز حنيفىة كىذل  يف الىذكر إكا بلىغ مثىا  ععىرل سىنة وللجارثىة سىبع ععىرل سىنة 
 .وهذ  ادقزال ا دليل عليرا ، والراوح هز القزل ادول للةدث  املتقدم 

 [خشن  أو نبت حول قبله شعر]  :قوله 
، ودليلل  ذلللك مللا رواه األربعللة بإسللناد صللحيح عللن عطيللة وهىىز نبىىات شىىعر العانىىة ، وهىىز عالمىىة علىى  البلىىزغ 

يلول قريظللة فكلان مللن أنبلت قتلل  ، وملن لللم ينبللت  -أ  اليهللود  - عرضلنا علللى النبلي :) القرظلي قللال 
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خلعىىن حىىزل القبىىل نبىىات العىىعر ا فقىىد وعىىل النىىيب   (خلللي سللبيله ، فكنللت ممللن لللم ينبللت فذلللي سللبيلي 
وعله عالمة من عالمات البلزغ ، وكلى  دن الصىيب ا ثقتىل كمىا  قىدم يف كتىاب اجلرىاد ، وهنىا ي ثقتلىزا فىدل 

 .عل  أهن  غ  بالغني ، وشعر العانة ثكزن خعنا ، وأما غ  اخلعن فلنه قد ثنب  للطفل 
 [أو أنزل ]  :قوله

، أي ااحىتالم  وإذا بلغ األطفال ملنكم الحللم ، قال تعالى  له البلزغ إمجاعا ، فلكا أنال فباإلمجاع ثثب 
فرىىذا دليىىل مىىن القىىر ن ، وقىىد أمجىىع أهىىل العلىى  علىى  كلىى  وأن مىىن أنىىال وإن كىىان ابىىن ععىىر سىىنني وهىىز السىىن 
اددىن للبلزغ عند احلنابلة ، وعند العافعية واملالكيىة السىن اددىن للبلىزغ يف الىذكر  سىع سىنني قمرثىة وهىز اصىح 

أنىه ا  -كما ثان بعىض النىاي   -البلزغ  ثكزن بأحد هذ  العالمات الثالث ، وا ثعتط اوتماعرا ، وا ، ف
بلزغ إا إكا و مخس ععرل سنة ، بل البلزغ ثكزن بأحد هىذ  العالمىات الثالثىة ، وهىذ  العالمىات ثعىتك فيرىا 

 .الذكزر واإلناث
 [أو عق  مجنون ورشد ]  :قوله

س ععىىرل سىىىنة أو نبىىى  شىىعر عانتىىىه أو أنىىىال أو عقىىل جمنىىىزن ، فىىىلكا عىىاد ا نىىىزن إ  علقىىىه إكن إكا و للصىىيب مخىىى
وابتللوا اليتلامى حتلى  لقول اهلل تعالى  ورشدا، أي رشدا مجيعا ، أي عقل هذا وبلغ هذا وثب  هلما الرشد ،
لىىزغ ، فىىلكا بلىىغ فاشىىتط الرشىىد مىىع الب إذا بلغللوا النكللاح فللإن آنسللتم مللنهم رشللدا فللادفعوا إللليهم أمللوالهم 

 .الصغ  ورشد ، وعقل ا نزن ورشد فةينفذ ثاول حجره  
 [أو رشد سفيه زال حجرهم ]  :قوله 

فلإن آنسلتم ملنهم رشلدا فلادفعوا  أي بلغ وي ثرشد مث رشد ، فةينفذ ثاول حجىره  ، لدثىة الكىرمي املتقدمىة 
 .إليهم أموالهم

 [بال قضا  ]  :قوله
ضىىي بىىأهن  قىىد رفىىع عىىنر  احلجىىر بىىل ثر فىىع عىىنر   لقائيىىا ، فىىال ثنتاىىر فىىير  حكىى  فىىال ثعىىتط أن حيكىى  القا  

فإن آنستم منهم رشدا فلادفعوا إلليهم  فإن اهلل تعالى قال احلاك  ، وكل  إل الا ا ثة الكررة املتقدمة ، 
مزاهل  مبجىرد مىا ثىاول وي ثقيد اهلل عا وول الدفع حبك  احلاك  ، بل أمر ادولياء بأن ثدفعزا إلير  أ  أموالهم

إن معرفة البلزغ والرشد  تا  إ  اوتراد ، فكان هذا إ  نار احلاك  ، فىاجلزاب أن : فان قيل . عنر  احلجر 
إن معرفة البلزغ والرشد من ادمزر املعرزر واملعروفة عند الناي ، وادولياء الذي خزهل  اهلل حفن أمىزال : ثقال 

وقال  فإن آنستم  إن اهلل  عا  قد خزل ادولياء فقال :   ادمزر ، وثانيا من    أثدثر  ثعرفزن مثل هذ
 فادفعوا إليهم   فري مسؤولية ادولياء ا مسؤولية احلاك. 
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أمىىا إكا كىىان العىىخل رشىىيدا فأصىىيا بالسىىفه فةكىى  احلىىاك  حبجىىر  لسىىفره ، فاملعىىرزر مىىن املىىذها أن هىىذا 
دنىىه قىىد ثبىى  حبكمىىه فىىال ثىىاول إا حبكمىىه ، وقىىال أبىىز اخلطىىاب مىىن  احلجىىر ا ثىىاول إا حبكىى  احلىىاك ، وكلىى 

أن هىىىذا ادمىىىر قىىىد : احلنابلىىىة بىىىل ثىىىاول مىىىن غىىى  حكمىىىه لىىىاوال علتىىىه ، وادول أو  احتيا ىىىا للمىىىال أوا ، وثانيىىىا 
ثتعجىىل فيىىه وثسىىارع فيىىه فكىىان مروىىع كلىى  إ  احلىىاك  ، ودنىىه أثيىىا قىىد ثقىىع منىىه بعىىض التصىىرفات املاليىىة وقىىد 

   احلىىاك  بىىاحلجر عليىىه فيقىىع نىىااع وخصىىزمة ، فىىادو  أنىىه حيىى  ثبىى  حبكىى  احلىىاك  فىىال ثر فىىع إا حبكىى  حكىى
 .احلاك  وهز املعرزر يف مذها احلنابلة

 [وتزيد الجارية البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلو ها ]  :قوله 
 (اهلل صللالة حللائض إال بذمللار ال يقبلل  :)   وقللد قللال النبلليفىىاحليض عالمىىة علىى  بلىىزغ املىىرأل بىىال نىىااع ، 

فاحلائض بالغ ، وإن كان  بن   سع سنني ، وكذل  احلمل بلزغ ، دنه ا محل إا مباء ، وا ماء إا بلناال ، 
 .فلكا محل  املرأل فرذا دليل عل  أهنا قد أنال  وأن هلا ماء إك ا محل إا مباء كما  قدم 

 ي وحنز كل  دهنا قد  صل للصغ  وا ثعتا يف البلزغ غلن الصزت وهنزد الثد
  [وال ينفك الحجر قب  شروطه  ]: قال 

فىىال ثنفىى  احلجىىر عىىن الصىىيب حىى  ثبلىىغ وثرشىىد ، وا ثنفىى  عىىن السىىفيه حىى  ثىىرد ، وا ثنفىى  عىىن ا نىىزن حىى  
 ثعقل وثرشد ، فىال ثنفى  عىنر  قبىل العىروط ، وإن أصىبح الصىيب شىيخا وإن  اووى  املىرأل ، فىال ثنفى  احلجىر

 .  فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم  : قبل رشد  لقزله  عا  
  [والرشد الصالح في المال  ]: قوله 

والصىىال  يف املىىال ضىىد  فللإن آنسللتم مللنهم رشللدا فللادفعوا إللليهم أمللوالهم  : هىىذا هىىز الرشىىد ، قىىال  عىىا  
ه يف دثىن وا دنيىا ، وأو  منىه أن ثىذر  فيمىا هىز حىرام الفساد فيه ، والفساد هز السفه والتبذثر فيما ا فائىدل فيى

الرشىد هىز : وهىز اختيىار ابىن عقيىل مىن احلنابلىة : من شرب مخر أو غنا أو جمزن أو حنز كلى  ، وقىال العىافعية 
الصال  يف املال والصال  يف الدثن ، وعليه فالفاس  وإن كان رشيدا  يف  صرفه يف ماله فلنه حيجىر عليىه ، قىالزا 

ن الفاس  غ  ثقة يف  صرفه يف ماله ، والراوح هز القزل ادول ، فالفاس  غ  نجىزر عليىه ، مىادام راشىدا  د: 
يف  صرفا ه املالية ، وكل  دنه ا  ال م بىني الفسى  والسىفه يف املىال ، فىلن الفاسى  ثقىة يف  صىرفا ه املاليىة ملىا يف 

يىي سىفرا فرىذا ثىدل على  أنىه غى  راشىد يف  صىرفا ه كل  من حن نفسه ، نعى  إكا  صىرا يف مالىه  صىرفا ثقت
املاليىىة ، كىىأن ثتصىىرا يف مالىىه مبقتيىى  فسىىقه  صىىرفات فيرىىا  بىىذثر يف مالىىه ، لكىىن إن كىىان راشىىدا يف  صىىرفا ه 
املاليىة فىال ووىه للةجىر عليىه، مث إهنى  ثقزلىزن إن أعطى  مالىه وهىز عىدل رشىيد يف التصىرا يف مالىه مث  ىرأ عليىىه 



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

173 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

ليه ، مالا ما إكا  رأ عليه  غ  يف التصرفات املالية بأن أصىبح غى  رشىيد فلنىه حيجىر عليىه الفس  فال حيجر ع
 . ، ففرقزا بينرما ، فالراوح ما كها إليه احلنابلة من أن الرشد هز الصال  يف املال 

  [ب ن يتصرف مرارا  فال يغبن  البا  ]: قوله 
  كلى  رىا هىز ائى  ، مث ثكىرر هىذا مىرارا  حى  ثتبىني أنىه ا بىع أو أشىت أو غى: وكل  بأن ثعط  ماا وثقال له 

ثغا يف الغالا ، لكن إن وقع منه غا أحيانا فال بأي به ، فلن هذا ثقع للراشد يف  صىرفا ه فقىد ثغىا أحيانىا  
د الغىا ، ومروع كل  إ  العرا ، فلكا كان ا ثغا غالبا  فلنه ا حيجر عليىه ، ولىيس أثيىا  أي غىا ، بىل املىرا

الفاحم ، أما لز غا غ  فاحم فرذا غ  مؤثر ، فلن الرشيد ا ثسل  من الغا اليس  ، كأن ثعتي العىيء 
 . الذي ثساوي مائة وععرل ثعتثه مبائة وععرثن 

 [وال يبذل ماله في حرال  ]: قوله 
 ادمزر ا رمة أو  بالسفه ، كالسكر وحنز كل  فلكا كان  بذثر املال يف ادمزر املباحة سفه ، فتبذثر  يف 

كىىأن ثبىىذر مالىىه يف الفجىىزر وشىىرب اخلمىىزر وحنىىز كلىى  فىىال شىى  أن هىىذا حيجىىر عليىىه ، وناىىر يف كلىى  شىىيخنا 
العىىىىي  نمىىىىد دن النىىىىاي ثعتاونىىىىه رشىىىىيدا  وعليىىىىه عمىىىىل القيىىىىال ، لكىىىىن إن كىىىىان سىىىىفيرا يف عىىىىرفر  كأصىىىىةاب 

 . خدرات حجر علير  وحنز كل  املخدرات الذثن ا ثبالزن يف إنفاا أمزاهل  يف امل
  [أو في  ير فائدة  ]: قوله 

، عليىىه أو حيىىرا نقىىد  عبثىىا   كىىأن ثعىىتي نفطىىا فيةرقىىه للتفىىر : كىىذل  إكا كىىان ثصىىرا مالىىه يف غىى  فائىىدل قىىالزا 
فرذا ثدل عل  سزء  صرفه يف املال ، فيقتيي حجرا عليه ، فلن كىان  صىرفه فيمىا ثنفعىه يف ا خىرل ولكنىه ثيىر 

لدنيا مبن ثعزل فكذل  حيجر عليه ، كأن ثنف  أمزاله يف أووه الا إنفاقىا ثيىر مبىن ثعىزل ، وهىذا ثىدل على  يف ا
سفه دنه قد قدم ما هز مسىتةا على  مىا هىز واوىا ، ومثىل كلى  إكا كىان وحىد  فرىز ا ثعىزل أحىدا  ، ومىع 

ل وحنىز  ، فكىذل  حيجىر عليىه ، كل  أنف  ماله وهز ا ثث  بصا نفسه ، وعىدم  طرقىه إ  مىا ا حيىل مىن سىؤا
دنه أدخل عل  نفسه اليرر مبثل هذا التصرا وهذا سفه قالزا دن العرا ثعد من صرا ماله يف كل  سفيرا 

 . مبذرا 
وأمىىا الصىىدقة بىىه فليسىى  إسىىرافا  وا  بىىذثرا  دنىىه ا  بىىذثر وا إسىىراا يف اخلىى  ، قىىال شىىي  اإلسىىالم اإلسىىراا مىىا 

ان صرفه يف املبا  ثير بعياله أو كان وحد  وي ثث  بلرانه أو أسرا يف مبىا  قىدرا  ائىدا صرفه يف ا رمات أو ك
 . عل  املصلةة 

  [وال يدفع إليه حتى يذتبر  ]: قوله 
 . أي اختاوه  ، وقد  قدم   رثقة ااختبار  وابتلوا اليتامى  : لقزله  عا  
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  [قب  بلو ه  ]: قوله 
رول عنىد  ثتىي  مقبىل على  البلىزغ ، فيىأمر  بىبعض التصىرفات الىع ا : البلزغ ، فمثال فرذا ااختبار ثكزن قبل 

 يىر مبالىىه ، وثثبىى  اىىا معرفىىة رشىىد  مىىن سىىفره ، وهىىذا حيىى  كىىان ريىىاا مراهقىىا ، أي ثكىىزن هىىذا قبيىىل البلىىزغ ، 
مبجىرد التمييىا مىثال دنه هز الذي ركن أن ثتعرا عل  مثل هذا فيه ، وليس املراد قبىل البلىزغ بزقى   زثىل أي 

لكان أو  ، فاملميا املراه  الذي ثعرا املصا  واملفاسد وما ثكزن فيه ( قبيل البلزغ : ) ، ولذا لز قال املؤلف 
وابتلللوا  :    صىىيانة ملالىىه وحنىىز كلىى  ، فرىىذا هىىز نىىل ااختبىىار ، ودليىىل كىىزن ااختبىىار قبىىل البلىىزغ قزلىىه  عىىا  

ثتىام  ، واليتىىي  هىز غى  البىىالغ ، فالبىالغ ا ثسىم  ثتيمىىا ، : فسىىم  املبتلىني   اليتلامى حتلى إذا بلغللوا النكلاح
 . فدل عل  أن هذا ااختبار ثكزن قبل بلزغر   حتى إذا بلغوا النكاح  : ودنه قال سبةانه 

 
  [بما يليق به  ]: قوله 

والىىد  إرثىىا ، ا ربتىا  بىىأن ثناىىر بيعىىه ابىد أن ثكىىزن هىىذا ااختبىار مبىىا ثليىى  بىىه ، فىال ربتىىا ادمىى  الىىذي قىد  ىىرك 
وشىىراء  ، دنىىه لىىيس مىىن أهىىل التجىىارات ، وإبىىا ثعطىى  شىىيفا  مىىن املىىال وثناىىر يف  صىىرفه فيىىه ، وابىىن التىىاور وحنىىز  

 . ثعطي ماا وثؤمر فيه بيع أو شراء ليتعرا عل  ضبطه يف شرائه ورشد  فيه ، وهكذا 
  [ووليهم حال الحجر األب  ]: قوله 

هز الزيل ، وكل  لكمال شىفقته وحرصىه على  صىيانة مىال ابنىه واحلفىاظ على  مصىلةته وثعىتط  فادب 
 كزنه رشيدا ولز مستزر احلال ي ثعل  فسقه ، وهل للجد واثة ؟ 

، فعي أن اجلىد لىه واثىة ، وهىذا أصىحاملعرزر من املذها أنه ا واثة لىه ، وعىن اإلمىام أمحىد وهىز مىذها العىا
:  -رضي اهلل عنه  –ا ثة ، فسم  اهلل اجلد أبا ولقزل أا بكر  بعت ملة آبائي إبراهيم وات : لقزله  عا  

وملا له مىن النصىيا الكبى  الىذي ثقىارب مىا لىألب مىن العىفقة واحلىر  على  مصىلةة ابىن ابنىه ، "  اجلد أب " 
اء ، فيقىدم أقىرا  لىه ، ملىا فاجلد عل  الىراوح ثكىزن وليىا ، واختىار شىي  اإلسىالم رمحىه اهلل أن سىائر العصىبة أوليى

هلىى  مىىىن الزاثىىىة الىىىع اقتيىىى  اإلرث يف العىىرع ، فكىىىانزا أوليىىىاء  يف مالىىىه ، وملىىىا هلىى  مىىىن احلىىىر  علىىى  مصىىىلةته 
 . لزوزد هذ  العصزبة بينر  وبينه 

 . وككر القاضي أن لألم واثة 
  [ثم وصية  ]: قوله 



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

175 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

ن يف احليىال ، والزصىي بعىد املمىات ، فىلكا  ىزيف أي مث وصية ادب ، أي نائبة بعد املمات ، الزكيل ثكىز 
ادب وأوص  لفالن من الناي بالزاثة عل  ابنه فرز أو  من غ   ، وهىل ثقىدم عليىه اجلىد وسىائر العصىبة على  

 القزل بزاثتر  ؟ 
وصزب صاحا اإلنصاا على  الزصىي ، وقيىل ثقىدم الزصىي وهىز أظرىر ؛ دن الزصىي نائىا ادب فقىام مقىام 

فكما أن الزكيل هز النائا عن ادب وهز أو  مىن اجلىد وغى   يف الزاثىة ، فكىذل  بعىد املمىات فرىز  الزكيل ،
النائىىا عىىن ادب ودن كمىىال شىىفقة ادب ا ثعىىبررا شىىيء ، واختيىىار  هلىىذا الزصىىي ثىىدل علىى  أن هىىذا الزصىىي 

 . أكمل شفقة من سزا  يف نار ادب 
  [ثم الحاكم  ]: قوله 

ا لىىه مىىن الزاثىىة العامىىة ، فاحلىىاك  لىىه الزاثىىة العامىىة والقاضىىي نائىىا عىىن اإلمىىام أي القاضىىي ، وكلىى  ملىى
 . ادعا  فلن ي ثكن مث  قاضي شرعي فيقزم أمني مقامه 

إكن ادو  بالزاثىىة ادب فالزصىىي فاجلىىد فالعصىىبة أقىىرا  فىىأقرا  مث احلىىاك  فىىلن ي ثكىىن قىىام مقامىىه أمىىني حيفىىن 
 . عليه ماله 

  [تصرف ألحدهم وليه إال باألحظ وال ي ]: قوله 
فىلكا   وال تقربوا مال اليتليم إال بلالتي هلي أحسلن  : فال ثتصرا الزيل إا بادحن وادصلح ، لقزله  عا  

كان ثرثد أن ثبيع لىه عقىارا فىال ثتعجىل يف بيعىه ، بىل ثتثى  حى  ثكىزن كلى  أحىن لىه ، وعليىه فىال حيىل لىه أن 
أن ثردي ، وا أن حياا كأن  كزن هذ  ادرل  ساوي مائة ألف فيعتثرا من ثعت  من ماله وا أن ثرا وا 

صىىدثقه مبائىىة وععىىرل  اا لليتىىي  ، فرىىذا ا جيىىز  ، وإن  صىىرا مبثىىل هىىذ  التصىىرفات فرىىز ضىىامن دنىىه متعىىد ، 
 . فادمني ثيمن بالتعدي أو بالتفرثط ، أما إكا غا يف شراء شيء غبنا ثس ا ثقع مثله فرذا ا ثؤثر 

واملذها له شراء ادضةية للمزسر نل عليه ، وعنه ا جيز  وادظرر اجلزا  إن كان ثعقىل ادضىةية وثفىر  اىا 
وثنكسىىر قلبىىه بتكرىىا وإا فىىال جيىىز  وبىىه مجىىع املزفىى  بىىني الىىرواثتني، واملىىذها حيىىرم الصىىدقة بعىىيء منرىىا وقىىال يف 

 . لكان متجرا اإلنصاا لز قيل جيز  الصدقة مبا ورت العادل بالصدقة به 
وللىىزيل أن ثىىأكن للصىىغ ل أن  لعىىا باللعىىا غىى  املصىىزرل وشىىرؤها هلىىا مباهلىىا ولىىه أن ثىىأكن بالصىىدقة : قىىال احلنابلىىة 

 . بالعيء اليس  
  [ويتجر له مجانا  ]: قوله 

ه شيفا  وهىذا فلكا أراد أن ثبيع وثعتي له اذا املال ، فلنه ثبيع وثعتي جمانا ، فليس له أن ثأخذ عل  التجارل ل
دنىىه ا حيىىل أن ثعقىىد لنفسىىه ، فرىىز عنىىدما ثعقىىد العقىىد التجىىاري بينىىه وبىىني : هىىز املعىىرزر مىىن املىىذها ، قىىالزا 
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اليتي  إبا ثعقد لنفسه وا حيل هذا ، واختار شي  اإلسىالم ابىن  يميىة وهىز قىزل لىبعض احلنابلىة أنىه ادوىرل على  
التصىرا التجىاري خىار  عىن حفىن املىال ، وصىيانته واإلنفىاا كل  ، وهذا القزل هز الراوح ، وكل  دن هذا 

وهذا قربنا ملال اليتي  بالع هىي  وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن  : عل  اليتي  ، وقد قال  عا  
 أحسن فال مانع منه ، وأما قزهل  إنه ويل فال ثعقد لنفسه فال دليىل على  هىذا وا مىانع شىرعي ثقتيىي أا ثعقىد
لنفسه ، بل لز كان هذا العقد لنفسه هز ادصلح فرز ادو  بىه ، فلىز أنىه مىثال أراد أن ثبيىع أرضىا ملزليىه فزقىف 
السزم على  مائىة ألىف ، وكىان أحىن لىه لكنىه ثرغىا اىا ، فىااد شىيفا مىن املىال فاشىتاها منىه فىال ثارىر أن هنىاك 

 . مانع دن هذا من قربان مال اليتي  بالع هي أحسن 
 
 
  [وله دفع ماله مضاربة بجز  معلول من الربح  ]: له قو 

فله أن ثتف  مع رول  خر عل  أن ثتىاور مبىال اليتىي   ىاء معلىزم الىربح ، إمىا النصىف أو الربىع أو غى  كلى  رىا 
ثكزن فيه مصلةة لليتي  ، فرذا وائا دنىه قىائ  على  مصىلةته ونائىا عنىه يف التصىرا فجىا  أن ثعقىد لىه مثىل 

، والفرا بني هذ  املسألة والىع قبلرىا أن املسىألة الىع قبلرىا هىز الىذي ثتىاور باملىال بنفسىه ، وأمىا هنىا هذا العقد 
 .فرز ثعقد لغ   ، فاملتاور غ   وهز ثعقد هلذا الغ  ، وكالمها وائا كما  قدم

 [وي ك  الولي الفقير من مال موليه األق  من كفايته أو أجرته مجانا ]  :قوله
وقىدر  : فلىه أن ثأكىل مىن مىال ثتيمىه ، قىالزا   ومن كان فقيرا فلي كل  بلالمعروف   عا  لقزل اهلل 

قدر أور   باملعروا لز أننا أردنا أن نعطي  أورل عل  هذ  الزاثىة ، : ادقل من كفاثته وأور ه جمانا ، فيقال 
إ  كثرل املال وقلته وما فيه من كل شرر ألف لاير ، هذ  ادورل عل  حفن املال وصيانته ، وهذا ثروع : فقال 

خىىذ ألىىف لاير دنىىه : ألفىىا لاير ، فيقىىال لىىه : مىىا كفاثتىى  ؟ فىىلن قىىال : لىىه بعىىد كلىى   جتىىارات وحنىىز كلىى  ، وثقىىال
خىذ ألفىي لاير ، إكن ثأخىذ ادقىل مىن كفاثتىه : ادقل ، وإن قال ادورل مخسة  اا ، وكفاثع ألفا لاير ، فيقىال 

إبىىا ثأخىىذ املىىال امىىا ، فاشىىتط اوتماعرمىىا وا جيتمعىىان إا يف ادقىىل ، فرىىز ثأخىىذ املىىال دنىىه : وأور ىىه ، قىىالزا 
دوىىرل عملىىه ، وثأخىىذ املىىال حلاوتىىه وكفاثتىىه ، فيجتمعىىان يف ادقىىل ا يف ادكثىىر ، والىىذي ثارىىر وقىىد نىىل عليىىه 

ظاهر ا ثة الكررة ، وعليىه اإلمام أمحد يف رواثة حنبل وهز صرثح قزل بعض احلنابلة أنه ثأكل باملعروا ، وهز 
فلز كان  أور ه أقل أو أكثر والذي ثكفيه باملعروا هز كذا ، فلنه ثأكىل بىاملعروا سىزاء كىان مىا ثأكلىه أكثىر 
من أور ه أو أقل ، ودن املسألة ليس  إوارل ، بل هي واثة فيرا معن ادمانة ، وهز ا ثأخىذ عليرىا مىع غنىا  

ادكىىل بىىاملعروا وإن كانىى  أور ىىه أقىىل ، وكلىى  لدثىىة الكررىىة املتقدمىىة ، وملىىا ، بىىل ثأخىىذ مىىع فقىىر  ، فجىىا  لىىه 
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إ  فقى  وإن يل ثتيمىا ، :  -صىل  اهلل عليىه وسىل   -ثب  يف سنن أا داود بلسىناد حسىن أن روىال قىال للنىيب 
أ  متعجللل  ،  -كللل  ملللن ملللال يتيملللك  يلللر مسلللرف وال مبلللادر :)  -صىىىل  اهلل عليىىىه وسىىىل   -فقىىىال النىىىيب 

وظىىاهر  أنىه ثأكىىل مىا ثكفيىىه مطلقىا سىىزاء كىان كلىى  أقىل مىىن ( وال مت ثل   -تعجل  باألكلل  قبل  كبللر اليتلليم فت
 . أور ه أو أكثر منرا

 [ويقب  قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال ]  :قوله
جىىر يف النفقىىة واليىىرورل والغبطىىة والتلىىف ودفىىع ثقبىىل قىىزل الىىزيل أبىىا كىىان أو وصىىيا ، واحلىىاك  بعىىد فىى  احل

فىالقزل قىزل الىزيل أو احلىاك  ، فىلكا اختلفىا يف النفقىة يف  -أي ا جزر عليىه  -املال ، فلكا اختلف الزيل واملزيل 
أنفق  عليه يف هذ  السنزات الىع قىد حجىر عليىه فيرىا ألىف درهى  ، وقىال املىزيل ا جىزر : قدرها ، فقال الزيل 

ي ثنف  علي إا مخسىمائة ، فىالقزل قىزل الىزيل فيةلىف أنىه أنفى  عليىه كىذا وكىذا ، إا أن ثىأيت ا جىزر  عليه بل
عليىىه ببينىىة  ىىدل علىى  صىىدا قزلىىه ، أو أن ثكىىزن الاىىاهر ربىىالف قىىزل الىىزيل كىىأن ثىىدعي إنفاقىىا  ائىىدا ا ثتةملىىه 

 .الزاقع فةينفذ ثكزن الااهر مزافقا لقزل ا جزر عليه  
تلفا يف اليىرورل ، فمىثال بىاع الىزيل عقىارا لليىرورل ، وادعى  ا جىزر عليىه بعىد فى  احلجىر كذل  إكا اخ

أنه قد باعه لغ  ضرورل وقال الزيل بل بعته ليرورل فقد احتا  لبيع هذا العقىار دوىل الكسىزل وحنزهىا ، فىالقزل 
 .قزل الزيل دنه أمني 

اع الزيل عقارا وادع  أنه باعه ملصلةة ، وخالفىه كذل  إكا اختلفا يف الغبطة ، وهي املصلةة ، فمثال ب
بىل ا مصىلةة ، وا غبطىة ، فةينفىذ القىزل قىزل الىزيل دنىه أمىني ، واملعىرزر مىن املىذها أن بيىع : املىز  فقىال 

بيىع الغبطىة أن ثاثىد : الغبطة هز البيع الىذي فيىه مصىلةة ، وقىال بعىض احلنابلىة وهىز أحىد الىزورني يف املىذها 
ثل الثل  فأكثر ، كان ثكزن شيفا ثستة  مائة ألف فيبيعه مبائة وأربعني ألفا ، وقىال القاضىي مىن الثمن عل  امل

بيع الغبطة ما فيه  ثادل ظىاهرل سىزاء كانى  الثلى  أو أقىل ، والصىةيح أن بيىع الغبطىة مىا فيىه مصىلةة : احلنابلة 
قربلوا ملال اليتليم إال بلالتي هلي أحسلن وال ت سزاء كان   ثادل ظاهرل أو غ  ظاهرل ، لعمزم قىزل اهلل  عىا  

  وبيع شيء من عقار  فيه مصلةة له من قربان مال اليتىي  بىالع هىي أحسىن ، فرىز وىائا ، وهىز املعىرزر مىن
 .املذها وهز اختيار شي  اإلسالم ابن  يمية

أ لفىه أو قىد غيبىه وكذل  التلف ، فلكا ادع  الزيل أن املال قد  لف عند  ، وأنكر  هذا املىزيل وقىال بىل هىز قىد 
ووةد  أو حنز كل  ، فةينفذ القزل قزل الزيل دنه أمني ، وهذا كما  قدم ما ي  كن قىرائن لىالف قىزل الىزيل 

. 
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، ي ثعطىين شىيفا:   ، وقىال املىزيل أعطيتىه املىال عنىدما بلىغ رشىد: وكذل  إكا اختلفا يف دفىع املىال ، فقىال الىزيل 
وحيتمل أن ثكزن القىزل قىزل ا جىزر عليىه :" ني ، وقال ابن روا يف القزاعد وا بينة فالقزل قزل الزيل دنه أم

، وقزا  صاحا اإلنصاا ، وهز الذي ثارر ، وكل  دن ادصل عدم الىدفع فادصىل " ما ي ثكن هناك بينة 
ن لىه بينىة هز بقاء املال عند الزيل وحي  ادع  الدفع فرز ادعىاء لنقىل املىال مىن ثىد  إ  ثىد مزليىه ، فىلكا ي ثكى

فادصل هز البقاء ، وثىد  ثىد أمانىة يف مىدل مكى  املىال عنىد  ، وعليىه فالىذي ثارىر أن القىزل قىزل املىزيل، دن 
ادصىىل هىىز بقىىاء املىىال ، لكىىن إن أشىىرد علىى  دفىىع املىىال للمىىزيل فلنىىه ثقبىىل قىىزل الىىزيل للبينىىة ، فىىلن ي ثىىأت ببينىىة 

 .ااهر ، وإن كان يف البا ن قد دفعه فيلامه أي الزيل أن ثدفع املال إ  املزيل يف ال
حيىى  كىان الىىزيل متاعىا ، وأمىا إكا كىىان الىزيل غىى   -أي مىا ككىىر  احلنابلىة يف هىىذ  املسىائل كلرىا  -هىذا 

متاع بل ثأخذ مقابل واثته أورل ، كأن ثيع الزالد وصيا لزلد  مقابىل أوىرل مىن املىال ثأخىذها ، فةينفىذ لىيس 
من املذها ، وكل  دنه منتفع ، فيد  ليس  ثد حفن وصىيانة فةسىا ، بىل ثىد القزل قزل الزيل يف املعرزر 

انتفاع ، وحي  كان ادمر كذل  فالقزل قزل املزيل ، وسيأيت الكالم عل  هىذ  املسىألة يف الكىالم على  الزدثعىة 
 .إن شاء اهلل 

 [جنايته وقيمة متلفه وما استدان العبد لزل سيده إن أذن له وإال ففي رقبته كاستيداعه وأرش ]  :قوله
إكا استدان العبد ، فلنه ثلام الدثن سيد  إن أكن له ، دنه غىر النىاي بلكنىه ، وأمىا إن ي ثىأكن لىه سىيد  

إمىىا أن  سىىل  العبىىد للىىدائن ، وإمىىا أن : فلنىىه ثتعلىى  الىىدثن يف رقبىىة العبىىد، وحينفىىذ ثقىىال للسىىيد اخىىت أحىىد أمىىرثن 
اسىتدان عبىد بىىال إكن : إمىىا بقىدر الىدثن، وإمىا بقىدر القيمىىة ، مثىال هىذا   فدثىه ، والفىداء ثكىزن بأقىل ادمىرثن ،
إما أن  سل  العبد وإما أن  فدثه ، و رثقه الفداء فننار ما ثستة  العبد : من سيد  مائة ألف ، فيقال للسيد 

عىرل  اا  عطىي الىدائن ع: ، فلكا وودنا أن قيمته ععرل  اا مثال وعليه دثن قدر  أحد ععىر ألفىا ، فنقىزل 
و رر عبدك من الدثن ، فتختار أقل القيمتني ، وكل  دن املال متعل  برقبته فل  ثلام سىيد  بىأكثر مىن كلى  ، 
وظاهر كل  عل  املتعامل أم ي ثعل  ، وعن اإلمام أمحد أنه معامله إكا عل  فال ثتعل  احل  برقبة العبىد ، وكلى  

  دن العبىد ا ثصىح  صىرفه يف املىال ، فىلكا دخىل معاملىه معىه دنه دخل عل  بص ل ، وهذا هز الااهر ، وكلى
 .عل  بص ل من أمر  فقد غرر بنفسه فل  ثتعل  كل  يف رقبة العبد 

 [ كاستيداعه ]  :وقوله
إكا وضىىع عنىىد عبىىد ودثعىىة فأ لفرىىا فىىلن احلىى  ثتعلىى  برقىىة العبىىد ، فيقىىال للسىىيد إمىىا أن  سىىلمه ، وإمىىا أن 

انىة  سىاوي ثالثىني ألفىا ، وأن العبىد ثسىاوي أربعىني ألفىا ، فىلن السىيد حينفىذ ثىدفع لىه  فدثه ، فلز فىرل أن ادم
 .ثالثني ألفا دهنا هي ادقل 
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 [ وأرش جناية ]  :قوله 
إكا اعتدم العبد وون ، فتتعل  اجلناثة يف رقبته ، فلما أن ثسلمه إ  ا ين عليه ، وإمىا أن ثفدثىه السىيد 

دنا اجلانيىىىة  سىىىاوي ععىىىرل  اا ، والعبىىىد ثسىىىاوي مخسىىىة  اا ، فيعطىىىزن مخسىىىة ، و رثقىىىة الفىىىداء ، مىىىثال ووىىى
 . اا ، فال ثلام السيد بعيء  ائد 

 [  هوقيمة متلف]  :قوله 
إكا أ لىىف العبىىد شىىيفا ، فىىلن احلىى  ثتعلىى  يف رقبتىىه ، فلمىىا أن ثسىىل  السىىيد العبىىد ، وإمىىا أن ثفدثىىه بأقىىل 

 .ادمرثن كما  قدم
 :احلجر وهنا مسائل متعلقة ب

 :املسألة ادو   
لىه بالتصىرا مبىا وىرت بىه العىادل مىن صىدقة ثسى ل كىأن ثتصىدا بالىدره   أن لزيل الصيب وحنز  أن ثأكن

والدرمهني وحنىز كلى  ، وكىأن ثعىتي الطفىل شىيفا مىن اللعىا وحنزمهىا مىن أمىزر اللرىز فرىذ  قىد وىرت اىا العىادل 
 .فيسمح مبثلرا  

 :املسألة الثانية 
يف  لقىىزل النىىيب ،  أن  نفىى  مىىن بيىى   وورىىا مىىا وىىرت بىىه العىىادل بالسىىما  مبثلىىه بىىال إكنأن للاووىىة 

إذا أنفقللت المللرأة مللن بيللت زوجهللا  يللر مفسللدة فلهللا أجرهللا بمللا أنفقللت وللللزو  أجللره بمللا  : )الصىىةيةني
ودن ورثىىان العىىادل مبثىىل كلىى  جيىىري   ( كسللب وللذللازن مللل  ذلللك ال يللنقص بعضللهم مللن أجللر بعللض شلليئا

 .اإلكن إا أن رنعرا أو ثكزن الاو  ميال فتع  يف رضا  فال جيز  جمرم 
 باب الوكالة
فرىىىي اسىىىتنابة وىىىائا : التفىىىزثض ، وأمىىىا اصىىىطالحا : الزكالىىىة بفىىىتح الىىىزاو وكسىىىرها ، وادشىىىرر الفىىىتح ، وهىىىي لغىىىة 

طىردل كمىا قىرر كلى  التصرا مثلىه فيمىا  دخلىه النيابىة ، والقاعىدل أن كىل حى  هلل  عىا  أو  دمىي فالنيابىة فيىه م
العي  عبد الرمحن بن سعدي ، إا ما ا حيصىل املقصىزد إا بفعىل املكلىف لىه ، فكىل حى  مىن حقىزا ا دمىي 
مىىن  ىىالا وبيىىع وشىىراء وصىىلح وغىى  كلىى  وكىىل حىى  هلل  عىىا  مىىن  فرقىىة الاكىىال ، و فرقىىة الصىىدقة و فرقىىة الكفىىارل 

صىىل املقصىزد إا بفعىىل املكلىف لىىه كمىا ثكىىزن هىذا يف إقامىىة وحنىز كلى  فلهنىىا  ىدخلرا النيابىىة ، إا إكا كىان ا حي
احلىىىىد ، فىىىىلن املقصىىىىزد منرىىىىا عقزبىىىىة ا ىىىىرم ، وكىىىىذل  يف العبىىىىادات البدنيىىىىة ا يىىىىة كالصىىىىالل  والصىىىىزم وغ هىىىىا ، 

 .فاملقصزد هز فعل املكلف هلا فال  صل فيرا الزكالة 
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ل اهلل  عىىا  يف سىىزرل الكرىىف يف قصىىة أصىىةاب والزكالىىة وىىائال بالكتىىاب والسىىنة واإلمجىىاع ، أمىىا الكتىىاب فلقىىز 
فللابعلوا أحللدكم بللورقكم هللذه إلللى المدينللة فلينظللر أيهللا أزكللى طعامللا  ﴿الكرىىف حيىى  قىىال بعيىىر  لىىبعض 

 صلى -وتوكي  النبي )  وأما السنة فكما  قدم يف حدث  عرول البارقي ﴾فلي تكم برزق منه وليتلطف 
لعمىر بىن اخلطىاب يف  -صىل  اهلل عليىه وسىل   -   زكيىل النىيب وكىذل (لله شلرا  األضلحية  -اهلل عليه وسلم 

مجىىع الصىىدقة كمىىا هىىز ثابىى  يف الصىىةيةني ، وكىىذل   زكيىىل معىىاك بىىن وبىىل يف أخىىذ  كىىال أهىىل الىىيمن ، وأمىىا 
اإلمجاع فقد أمجع أهل العل  عل  وزا  الزكالة ، واحلاوة داعية إليرا ، فلن اإلنسان حيتا  إ  أن ثزكل غ   يف 

ن شىىىؤونه مىىىن بيىىىع وشىىىراء وحنىىىز كلىىى  ، والعىىىرثعة قائمىىىة بتةصىىىيل املصىىىا  ومىىىن كلىىى  اإلكن للمكلفىىىني شىىىيء مىىى
 .بالزكالة 
 [تصح بك  قول يدل على اإلذن ] قوله 

بىع يل هىذا البيى  ، أو اشىت : فكل قزل ثدل عل  اإلكن بالتصرا فلن الزكالة  ثب  و صح معه ، فلكا قال لىه 
أن  بيع هذا العيء وحنز كل  من ادلفاظ القزلية الدالة عل  الزكالة فلن الزكالة يل هذا البي  ، أو أكن  ل  ب

 . ثب  فيرا 
وظىىاهر كىىالم املؤلىىف أهنىىا ا  ثبىى  بالفعىىل ، وهىىز املعىىرزر يف املىىذها ، فلىىز أعطىى  أحىىدا  ثزبىىا  وكىىان إعطىىاؤ  لىىه 

أهنىا  ثبى  بالفعىل ، وهىز ظىاهر   الصلحيحو مفرما  له أنه ثزكله ميا ته أو بتغسيله فلن الزكالة ا  ثب  بىذل  ، 
كىىىالبيع ، ودن املقصىىىزد    ، وهلللذا القلللول هلللو اللللراجحكىىىالم القاضىىىي مىىىن احلنابلىىىة واسىىىتارر  صىىىاحا الفىىىروع 

التعرا عل  الرض  وكل  حيصل بالفعل كما حيصل بالقزل، فاملقصزد أن هذا الفعل قد دلنا عل  أن هذا ثرثد 
 .اإلجياب أن ثزكل وأنه راٍل بذل  ، وهذا هز 

 [ويصح القبول على الفور والتراخي بك  قول أو فع  دال عليه ] قوله 
ما  قدم هز اإلجياب ، واإلجياب ما ثصدر عن املزكل ، وأما القبزل فرىز مىا ثصىدر عىن الزكيىل ، فيصىح القبىزل 

أو كىان قبزلىه متاخيىا   قبلى  فىزرا  ، : بع يل هىذ  الىدار ، فقىال : من الزكيل عل  الفزر والتاخي ، فمثال قال له 
كأن ثبلغه بعد  من أن فالنا  قد وكله فرضي اذ  الزكالىة ، كىأن ثكتىا لىه ورقىة فىال  صىل إليىه إا بعىد شىرر أو 
شررثن أو حنز كل  ، فىال ثعىتط يف القبىزل الفزرثىة ، وكلى  دن اإلجيىاب دل على  اإلكن فىاإلكن بىاٍا ا رافىع 

قبل  هذ  الزكالة ، أو أخىذ : لقبزل بالقزل وبالفعل الدال عليه ، فلكا قال له ، فال ثؤثر فيه التاخي ، وثصح ا
 .السلعة وكان أخذ  هلا دليال  عل  رضا  اذ  الزكالة فلن الزكالة  ثب  

 . و صح الزكالة مؤقتة كزكل  سنة ، أو بعرط حنز إكا واء العتاء فافعل كذا 
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 [ك  فيه ومن له التصرف في شي  فله التوكي  والتو ] قوله 
الرول له أن ثطل   ووته ، فله أن : فمن له التصرا يف شيء فله أن ثكزن مزكال وله أن ثكزن وكيال ، فمثال 

ثزكىل غىى   يف الطىالا ، وجيىىز  أن ثزكىىل غى   بىىالبيع أو بالعىىراء وحنىز كلىى  ، دن هىىذ  التصىرفات صىىةيةة منىىه 
ا ، دهنا لىز كانى  لىه لصىح التصىرا فيرىا ، فرىذا فصح أن ثنيا غ   فيرا ، وكذل  ثصح أن ثكزن وكيال فير

الرول لز كان متاووا لصح  القه ، فالصفات املعىت ة يف صىةة الطىالا متىزفرل فيىه ، ولىز كىان متاووىا لصىح 
 . القه فيصح أن ثكزن وكيال يف الطالا ، لذا  قدم يف التعرثف اشتاط وزا  التصرا يف الزكيل واملزكل 

 [ي ك  حق آدمي ويصح التوكي  ف] قوله 
 .إمجاعا  
 [من العقود ]  :قوله

كعقد البيع وعقىد الصىلح وعقىد العارثىة وغ هىا ، وكلى  دنىه ثصىح لىه أن ثتصىرا فيرىا فجىا  لىه أن ثزكىل وقىد 
 . قدم كل  

 [والفسوخ ]  :قوله
 .كاإلقالة واخللع ، فيجز  أن ثزكل من ربالع  ووته ، ومن ثقيل بيعا له وحنز كل  

 [لطالق والرجعة وا]  :قوله
 .فيجز  له أن ثزكل من ثطل  عنه أو ثراوع عنه 

 [ويملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه ]  :قوله
كذل  جيز  التزكيل يف  لي  املباحات من الصيد واحلعيم وحنز  ، كىأن ثيىع وكىيال عنىه يف  لى  مىا ثصىطاد 

دهنا حقزا  دمي له التصرا فيرىا فجىا  أن ثزكىل  ، أو  ل  ما جيت  ، ويف إحياء املزات وحنز كل  ، وكل 
. 

 [ال الظهار واللعان واأليمان ]  :قوله
 .وا النذور، وكل  دهنا متعلقة بعني العخل فل  ثصح التزكيل فيرا  

أنىى م علىى   ووىى م كارىىر أمىىه عليىىه ، وهىىذا منكىىر مىىن : فيقىىزل . وكلتىى  يف أن  اىىاهر عىىين : والارىىار ثقىىزل لىىه 
 . ائر املعاصي القزل و ور كس
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 [وفي ك  حق هلل تعالى تدخله النيابة من العبادات ]  :قوله
فكل ح  هلل  عا   دخله النيابة من العبادات فيجز  التزكيل فيه كأن ثزكل من ثذكي عنه أضةية أو من ثنةىر 

ن ثزكىل وثصح أن ثزكل من ثفرا صدقته أو  كا ه ، وثصىح أ. عنه ، كما ثب  يف مسل  من  زكيل علي بذل  
 .من ثكفر عنه كفارل مالية وجيز  كل  يف العبادات املالية 

وأمىىىا العبىىىادات البدنيىىىة ا يىىىة كالصىىىالل والصىىىزم فىىىلن النيابىىىة ا  صىىىح فيرىىىا ، و قىىىدم التفصىىىيل يف مسىىىألة احلىىىج 
 .والكالم عليرا

وكىل يف الصىدقة أن ثأخىذ وادصل يف حقزا اهلل أهنا ا  دخله النيابة ، وا جيز  له يف املعرزر مىن املىذها إن 
ملىىا فيىىه مىىن الترمىىة  واألظهللر األول  منىىه لنفسىىه إكا كىىان مىىن أهىىل الصىىدقة وككىىر يف اإلنصىىاا احتمىىاا  بىىاجلزا 

لكىن هىل جيىز  لىه أن ثىدفع منىه لزالىد  وولىد  و ووتىه فيرىا وورىان . ودن إ الا لفن املزكىل ثنصىرا إ  غى   
 . للترمة واألظهر المنع 

 [في إثباتها واستيفائها  والحدود]  :قوله
كذل   صح الزكالة يف احلدود يف إثباما ويف استيفائرا أي يف إثقاعرا عل  ا ىرم املعاقىا ، فيجىز  للةىاك  أن 
ثزكل من ثقزم بالنار يف اددلة الع  ثب  احلد عل  املتر  ، وجيز  له أن ثزكل من ثستزيف احلدود فيقيمرا عل  

وا للد يللا أنلليس إلللى :)  قىىال -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -بىى  يف الصىىةيةني أن النىىيب أربااىىا ، ودليىىل كلىى  مىىا ث
   (امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 

 .فيه  زكيل يف استيفاء احلد ( فارمجرا ) فيه  زكيل يف إثبات احلد ، ويف قزله ( فلن اعتف  ) فقزله 
 [ه وليس للوكي  أو يوك  فيما وك  فيه إال أن يجع  إلي]  :قوله

 :هنا ثالث صزر 
وكلت  ول  ح  التزكيل ، وحنز كل  فبا فاا العلماء له أن ثزكل لىإلكن فيىه : أن ثقزل املزكل : الصزرل ادو  

. 
ولىيس لى  حى  التزكيىل ، أو أنى  منرىي عىن التزكيىل ، فبا فىاا : أن رنعه من التزكيل ، فيقزل : الصزرل الثانية 

 .العلماء ليس له أن ثزكل 
لى  احلى  : وكلتى  ، مىن غى  أن ثقىزل : أن ثزكله من غ  إثبىات لىإلكن وا نفيىه ، كىأن ثقىزل : الثالثة الصزرل 

 :ليس ل  احل  يف التزكيل ، وهلا ثالث حاات : يف التزكيل ، وا أن ثقزل 
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، وا ثعجىا  أن ثكزن هذا العىيء املزكىل فيىه رىا ثتىزا  هىذا الزكيىل ، أي رىا ثناسىا وثليى  مبثلىه: احلالة ادو  
عنه ، فةينفذ ليس له أن ثزكل ، وكل  دن صاحا العأن ي ثأكن بالتصرا عنه إا هلذا الزكيل فلىيس لىه أن 

أن ثزكل شرثفا من أشراا النىاي وسىيدا مىن سىادام  على  : ثعدي الزكالة إ  غ   حي  ا إكن ، مثال كل  
 .عجا عنرا ويب الصدقات ، فرذا من ادعمال الع  لي  مبثله وا ث

أن ثكزن هىذا العىيء املزكىل فيىه لىيس رىا ثتىزا  مثىل هىذا الزكيىل أو ثعجىا عنىه وا ثقىدر عليىه ، : احلالة الثانية 
فةينفىىذ إثقىىاع الزكالىىة مىىع علىى  املزكىىل اىىذا ثىىدل علىى  أنىىه أراد منىىه أن ثزكىىل مىىن ثقىىزم اىىذا العمىىل ، فىىلكا أسىىدم 

فا أو حيمىل لىه شىيفا معينىا إ  مزضىع ، فرىذا ا شى  أنىه ا ثليى  اىذا اخلليفة إ  أم  من ادمراء أن ثبين له شىي
ادمىى  ، وحينفىىذ فتزكيىىل اخلليفىىة لىىه ثىىدل علىى  أنىىه إبىىا أراد القيىىام اىىذا العىىأن بالزكالىىة ، أو كىىان ثعجىىا عنىىه كىىأن 

ثكىىزن ثكىىزن صىىناعة مىىن الصىىناعات وثعىىرا أنىىه ا حيسىىن هىىذ  الصىىناعة وا ثتقنرىىا ، ولىىيس مىىن أهلرىىا فةينفىىذ 
 .مراد املزكل القيام اا ولز كان هذا بالزكالة 

أن ثكزن هذا الزكيل قادرا عل  البعض عاواا عن الكل ، كأن ثعطيه عمال كب ا كالقيام بأعمال  : احلالة الثالثة 
  فهلكث ل ثعل  املزكل قطعا أن هذا الزكيل ا ركنه القيام اذ  ادعمال كلرىا إا ومعىه مىن ثعينىه على  كلى  ، 

 يجوز له أن يوك  ؟
املعىىىرزر مىىىن مىىىذها احلنابلىىىة والعىىىافعية أن لىىىه أن ثزكىىىل مطلقىىىا ، مبعىىىن أن لىىىه أن ربىىىر  عىىىن القيىىىام اىىىذا العمىىىل 
بالكلية وثزكل غ   بالقيام به ، والزوه الثا  يف مىذها احلنابلىة والعىافعية أنىه ا بىد وأن ثكىزن  رفىا فيىه ، فىال 

زكىل فيىه كلىه فىال ، فلىه أن ثزكىل فيمىا ا ثسىتطيع ، وثقىزم هىز مبىا ثسىتطيع ، بد أن ثقزم ببعض العمل وأمىا أن ث
اىىا إا  –أي الزكيىىل  –وهىىذا القىىزل هىىز الىىراوح ، وكلىى  دننىىا ا لىىر  عمىىا دلىى  عليىىه الزكالىىة مىىن قيامىىه هىىز 

عيىه ، فلنىه بقرثنة  دل عل  كل  ، وهنا القرثنة إبا دلى  على  عىدم قيامىه بالعمىل كلىه ، ا على  عىدم القيىام بب
ركنىىه أن ثقىىزم ببعيىىه ، وإبىىا دلىى  علىى  أنىىه حيتىىا  إ  وكىىالء معىىه ، وعليىىه فييىىع معىىه وكىىالء ، وأمىىا أن ثتخلىى  

 .عن العمل بالكلية وثيع وكالء فال 
 [والوكالة عقد جائز ]  :قوله

، فىلن كىىان فالزكالىة عقىد وىائا ، أي لكىل مىن الزكيىل ومزكلىه الفسى  بغىى  رضى  ا خىر مىا ي ثكىن هنىاك ضىرر 
ضىىرر فىىال جيىىز  ، فالزكالىىة عقىىد وىىائا ، وكلىى  دنىىه مىىن ورتيرمىىا ا ثقتيىىي لاومىىا ، أمىىا املزكىىل فىىألن هىىذا مىىن 
ورة إكنه ، فالزكالة متعلقة بلكنه ، وأما الزكيل فألهنا متعلقة ببذل نفع منه ، وهذا ليس بال م ، فكان  الزكالة 

 .من العقزد اجلائال 
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 [ما وتبط  بفسخ أحده]  :قوله
 .ملا  قدم فري عقد وائا فلكا فسخرا أحدمها فلن الزكالة  بطل 

 [وموته ]  :قوله
وكذل  ونزنه ، وكل  دن من شر را أن ثكزن املزكل والزكيل وائاا التصرا ، واملي  ليس له أهلية التصرا 

بىل البيىع فىلن هىذ  الزكالىة فباملزت  بطل الزكالة ، فلكا وكل  ثد عمروا ببيع أرل له ، فمات  ثد ، وهز املزكىل ق
 . بطل ، دن أهلية التصرا  بطل باملزت ، وكذل  إكا ون دن ا نزن ليس له أهلية التصرا 

 [وعزل الوكي  ]  :قوله
قىىال وكلتىى  علىى  أن  بيىىع هىىذ  : فتبطىىل الزكالىىة بعىىال الزكيىىل ، فىىلكا عىىال املزكىىل وكيلىىه بطلىى  الزكالىىة ، فمىىثال 

لىىة  بطىىل ، وكلىى  دن كلىى  حىى  لىىه ، والزكالىىة عقىىد وىىائا وا ثعىىتط يف هىىذا العىىال ادرل ، مث عالىىه فىىلن الزكا
 .رض  الزكيل ، دنه ح  للمزكل ولز ي ثرل الزكيل 

وظاهر كالم املؤلف وهز املذها سزاء عل  الزكيل بالعال أو املزت أو ي ثعل  ، فلكا وكل  ثد عمروا ببيع أرل 
ثعلىى  الزكيىىل بىىالعال ، أو مىىات املزكىىل وي ثبلغىىه مز ىىه فلنىىه ثنعىىال ، وعليىىه لىىه ، مث عالىىه وأشىىرد علىى  عالىىه ، وي 

 كىزن با لىة ، ففىي املثىال السىاب  لىز بىاع ادرل وهىز ي ثعلى  مبىزت املزكىل  -أي  صرفات الزكيل  -فتصرفا ه 
اإلوىا ل ،  أو عاله له فلن البيع با ىل إا أن جييىا  املزكىل ، كمىا  قىدم يف  صىرا الفيىزيل مىن أنىه مزقىزا على 

وهذا هز املعرزر من املذها ومذها العافعية ، وكها ادحناا إ  أنه ثنعال باملزت ا بىالعال ، واملىراد إكا 
ي ثعلىى  بىىذل  ، وأمىىا إكا عالىىه بعلمىىه وعلىى  بىىالعال فىىال خىىالا بىىني العلمىىاء يف بطىىالن الزكالىىة ، لكىىن إكا مىىات 

ا لىىة ، وإكا عالىىه املزكىىل وي ثعلىى  الزكيىىل بىىالعال فىىلن  صىىرفا ه املزكىىل وي ثعلىى  والزكيىىل و صىىرا ، فىىلن  صىىرفا ه ب
لثبىزت اليىرر ، فىلن :  كزن صةيةة ، وعن اإلمىام أمحىد أنىه ا ثنعىال ا بىاملزت وا بىالعال إا بىالعل  ، قىالزا 

حى  هذا الزكيل ثتصرا بتصرفات من بيع وشراء وحنز كل  ، فلكا قلنا إهنا ليس نافذل كان يف هذا ضرر لتعلى  
ثالىى  ، فعليىىه  صىىح  صىىرفا ه قبىىل العلىى  وصىىزبه صىىاحا اإلنصىىاا  ، وأروىىح هىىذ  ادقىىزال فيمىىا ثارىىر القىىزل 
ادول ، وهىز القىىزل بأنىىه ثنعىال بىىاملزت قبىىل العلىى  ، وثنعىال بىىالعال قبىىل العلىى  ، والتصىرفات با لىىة ومزقزفىىة علىى  

ا  زقف عل  الرض  فلى  ثتزقىف على  العلى  ، اإلوا ل ، وهذا ملا  قدم من التعليل القزي وهز أن فس  الزكالة 
ودنىىه إبىىا أكن لىىه بالتصىىرا اىىذ  الزكالىىة ، وهنىىا قىىد بطلىى  الزكالىىة بىىالعال فلىى  ثصىىح التصىىرا، إا أنىىه ثسىىتثن 

وإكا عىال الزكيىل  . حي  كان هناك  غرثىر مىن املزكىل وعلى  أنىه أراد التغرثىر فةينفىذ  ثبى  هىذ  الزكالىة وا  بطىل 
 .أمانة ا ثيمن إا مع التعدي والتفرثط كان ما يف ثد  

 وهل ثيمن الزكيل إكا  صرا بعد عاله وقبل علمه أم ا ؟
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أن الزكيىىل ثيىىمن هىىذ  التصىىرفات ، وهىىز غاثىىة يف اليىىعف ، وكلىى  ملخالفتىىه : قىىزان يف املىىذها القىىزل ادول 
الزكالىة ، وي ثقىع منىه أي  فىرثط لقزاعد العرثعة وأصزهلا فلنه ي ثفرط ، وقد  صرا  صرفا بنىاء على  بقىاء هىذ  

 .فال ووه لتيمينه 
أنه ا ثيمن مطلقا وهز اختيار شىي  اإلسىالم وهىز الىراوح يف هىذ  املسىألة ، وكلى  : القزل الثا  يف املذها 

دنىىه ي ثفىىرط ، فعلىى  كلىى  إكا  صىىرا الزكيىىل بعىىد عالىىه وقبىىل علمىىه فالتصىىرا با ىىل لىىبطالن الزكالىىة بىىالعال ، 
ت مزقزفة عل  اإلوا ل عل   رويح قزل  قدم ككر  وهز أن  صرا الفيىزيل صىةيح مىع اإلوىا ل وهذ  التصرفا

وا . ، وا ثيىىمن الزكيىىل لعىىدم  فرثطىىه ، وثتزوىىه  يىىمني املزكىىل إكا كىىان قىىد غىىرر بىىه دنىىه هىىز املتعىىدي بىىالتغرثر 
 .تثن الطالا وثدثن  قبل دعزم املزكل العال لزكيله بعد  صرفه لتعل  ح  الغ  به إا ببينة لكن ثس

 هل  بطل وكالة الثا  مبزت الزكيل ادول أم ا ؟  
وكلت  ول  احل  يف التزكيل ، فزكل غ   فمات الزكيل ، فرىل  بطىل هىذ  الزكالىة أم ا : إكا قال املزكل للزكيل 

  بطل ؟
 :فيه  فصيل 

دثىىد وكيىىل عىىن صىىاحا املىىال ، أمىىا إن قىىال لىىه وكلتىى  وأكنىى  لىى  أن  زكىىل عىىين فزكىىل عنىىه ، فالزكيىىل اجل -1
 .وحينفذ فلكا مات الزكيل ادول فال  بطل الزكالة 

وكلتىى  ولىى  أن  زكىىل عىىن نفسىى  مىىن شىىف  ، فزكىىل عىىن نفسىىه مىىن شىىاء مث مىىات فىىلن : وأمىىا إكا قىىال لىىه  -2
 .الزكالة  بطل ، دن هذا  اللفن مقتيا  أن الزكيل اجلدثد وكيل عن الزكيل ادول 

وكلتى  وأكنى  لى  أن : له العال يف احلالة ادو  ، وله العال يف احلالة الثانية ، فلكا قال  فليس: وكذل  العال 
 زكل عين ، فلىيس لىه العىال ، دنىه إكا عقىدها مىع الزكيىل اجلدثىد فةينفىذ ثكىزن هىذا الزكيىل قىد ار ىبط بىادول ، 

 .ثعال دن هذا وكيل عنه وأما إكا قال له وكلت  وأكن  ل  أن  زكل عن نفس  ، فزكل عن نفسه فله أن
 [وحجر السفيه ]  :قوله 

إكا حجر عل  السفيه بطل  الزكالة ، وكل  دن السفيه غ  وائا التصرا فليس لىه أهليىة التصىرا ، وحينفىذ 
فلن كان  رفا يف الزكالة فتبطل الزكالة ، مالا احلجر عل  املفلس ، فلن الزكالة ا  بطل إكا كان  رفىا فيرىا ، 

زت أهلية التصرا له كما  قدم ، لكن إن كان  الزكالة يف أعيان ماله الىع ثبى  احلجىر عليرىا فتبطىل وكل  لثب
الزكالة ، وكل  دن هذ  الزكالة قد  علق  مبا ا جيز  التصرا فيه ، فرز ا جيز  له أن ثتصرا يف أعيان ماله 

أمىىا كزنىىه وكىىيال أو مىىزكال يف أشىىياء أخىىر الىىع ثبىى  احلجىىر عليرىىا ، فىىال ثصىىح حينفىىذ أن ثزكىىل فتبطىىل الزكالىىة ، و 
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ليسى  مىىن هىذا البىىاب ، كىىأن ثزكىل يف نكىىا  أو  ىالا أو أن ثزكىىل يف بيىىع أو شىراء أو حنىىز كلى  فرىىذ  الزكالىىة 
 .صةيةة دنه وائا التصرا 

 [ومن وك  في بيع أو شرا  لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ]  :قوله 
ت من نفسه وولد  ، وسائر من ا  قبل شراد ه له رن ثتر  فىير  ، فىلكا من وكل يف بيع أو شراء ي ثبع وي ثع

قال املزكل لزكيل وكلت  أن  بيع داري ، فرل للزكيل أن ثعتثرا ؟ أو قال وكلت  أن  عتي يل دارا فرل له أن 
 ثبيع له دار  ؟

أن ثىىىدخل ولىىىد  أو  ووتىىىه  ا جيىىىز  كلىىى  ، فىىىال جيىىىز  أن ثكىىىزن بائعىىىا وا معىىىتثا ، وكىىىذل  ا جيىىىز : اجلىىىزاب 
 :وسائر من ا  قبل شراد ه له رن ثتر  فير  ، وكل  لعلتني 

أن العرا هز بيع العخل من غ   ا من نفسه ، فكان  الزكالىة كىذل  ، فالزكالىة  روىع إ  العىرا : ادو  
 .فالزكالة  روع إ  هذا  ، فلكا قال بع يل هذ  الدار ، فادصل يف هذا البيع أن ثكزن بيعا عل  غ   ، وحينفذ

الترمىىة مىىن  ىىرك ااستقصىىاء يف الزصىىزل إ  الىىثمن املناسىىا ، فرنىىا العلتىىان أووبتىىا املنىىع مىىن أن ثكىىزن : الثانيىىة 
الزكيل  رفا يف البيع والعراء ، وهذا هز املعرزر من مذها احلنابلة ، وعن اإلمام أمحد أن كل  وائا ، بعرط 

غ   ، وثعىتثرا بسىعر أكثىر رىا وصىل  إليىه يف املنىادال ، وحينفىذ فتىدفع الترمىة أن ثنادي عليرا وثكزن املنادي 
 . املتقدمة من  رك ااستقصاء

وا ثارر أن هذا كاا لدفع الترمة ، فلن قد ثبيعرا يف أثام ا  صل فيه السلعة مع النىداء إ  مثنرىا املناسىا ، 
أنىه مى  استقصى  ووعىل هلىا سىعرها املناسىا مث  اد على  وإن  اد عليه كما هز معلزم يف بيع السىلع ، فاملقصىزد 

كلىى  فىىلن كلىى  ثكىىزن دافعىىا للترمىىة املتقدمىىة ، وأمىىا العلىىة ادو  وهىىز أن العىىرا أن البيىىع ثكىىزن بيىىع الروىىل مىىن 
أن مقصزد املزكىل حيصىل اىذا البيىع بىل مقصىزد  حيصىل وأعاى  منىه إكا : غ   ا من نفسه ، فاجلزاب عن هذا 

نفسه ، فلن مقصزد  أن  باع هذ  السلعة بثمن مناسا هلا، فىلكا بيعى  اىذا الىثمن املناسىا و ثىادل باع املزكل ل
فلن مقصزد  حيصل بل حيصىل أعاى  منىه ، فالىذي ثارىر هىز هىذا القىزل ، وأنىه مى  استقصى  استقصىاء ظىاهرا 

، وهىىز رواثىة عىىن اإلمىىام واشىتاها بىىأعل  رىىا  قىف عليىىه سىىزما فىلن هىىذا البيىىع صىةيح ، وكىىذل  العىىراء ملىا  قىىدم 
أمحد وهز قزل ادو اعي ، ومثل كل  الزيل عل  اليتي  واحلاك  ، فلكا احتا  الزيل إ  بيع شيء مىن مىال مزليىه 
 اليتي  ووصل سعر  يف السزا إ  سعر ما بعد ااستقصاء مث اشتا  فلن هىذا العىراء وىائا ، لعىدم ووىزد الترمىة

 . ﴾ وا مال اليتيم إال بالتي هي أحسنوال تقرب﴿: ولقزل اهلل  عا   ،  
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 [وال يبيع بعرض وال نس  وال بغير نقد البلد ]  :قوله
بع يل هذ  العيال ، فباعرا الزكيل بلبل أو بثياب أو حنز كل  فرذا ا : ليس للزكيل أن ثبيع بعرل ، فلكا قال 

ن ثبيعرىىا بىىدراه  أو دنىىان  ، فىىلكا جيىىز  ، وكلىى  دن عقىىد الزكالىىة ا ثقتيىىي هىىذا ، فىىلن عقىىد الزكالىىة ثقتيىىي أ
باعرىىا بعىىرل فىىلن هىىذا البيىىع ا ثصىىح ، فرىىز إبىىا أكن لىىه ببيىىع ثقتيىىيه عقىىد الزكالىىة ، وكىىذا إكا باعرىىا نسىىاء أي 

بىع يل هىذ  الىدار مبائىة ألىف ، فباعرىا مبائىة ألىف لاير إ  شىرر ، فىالبيع با ىل ، وكلى  دن : بتأخ  ، فىلكا قىال 
كل  ، فرز ثقتيي أن ثكزن الثمن حىاا ا مىؤوال ، وكىذل  إكا باعرىا بغى  نقىد البلىد عقد الزكالة ا ثقتيي 

، فكىىذل  البيىىع ثكىىزن بىىا ال ، دن مقتيىى  عقىىد الزكالىىة أن ثبيعرىىا بنقىىد البلىىد ، وعليىىه فىىالبيع با ىىل ، وحينفىىذ 
ضي  اذا البيع ثكزن من  صرا الفيزيل ، و صرا الفيزيل مزقزا عل  اإلوا ل ، فلكا أوا  املزكل وقال ر 

وإن كان بغ  نقد البلد أو رضي  به وإن كىان بعىرل أو رضىي  بتىأخ  الىثمن فيكىزن البيىع صىةيةا وإا فرىز 
 .با ل 
 [وإن باع بدون ثمن المل  ]  :قوله 

 .فمثال كأن ثقزل له بع يل هذ  السيارل ، وكان سعرها مثال ععرل  اا ، فباعرا بتسعة  اا 
 [قدره له أو دون ما ]  :قوله 

 .فرا ان مسألتان يف البيع ، واملسألتان اللتان بعدمها يف العراء 
 [أو اشترى له ب كلر من ثمن المل  ]  :قوله

 .اشت يل سيارل وصفرا كذا وكذا ، وسعر مثلرا كان ععرل  اا ، فاشتاها له بأحد ععر ألفا : كأن ثقزل 
 [أو ب كلر مما قدره له ]  :قوله 

 .اشت يل سيارل وصفرا كذا وكذا بععرل  اا ، فاشتاها له بأحد ععر ألفا  :كأن ثقزل له 
 [صح البيع وضمن النقص والزيادة ]  :قوله 

إكن البيىىع صىىةيح ، ثيىىمن الزكيىىل الىىنقل يف مسىىألع البيىىع ، وثيىىمن الاثىىادل يف مسىىألع العىىراء ، وكلىى  دنىىه 
ه معفىىز عنىىه هىىذا إكا ي ثقىدر لىىه مثنىىا للبيىىع أو العىىراء ، مفىرط ، إا إكا كىىان الغىىا الىىذي غىا بىىه غىى  فىىاحم فلنى

وهذا هز املعرزر من املذها ، وعن اإلمام أمحد وهز اختيار املزفى  وهىز مىذها العىافعي أن البيىع ا ثصىح ، 
وعليه فعل  القزل بزقف  صرا الفيزيل عل  اإلوا ل ثكزن مزقزفا عل  اإلوىا ل وإا فرىز بيىع با ىل ، وكلى  

قدمة ، وهي أن عقد الزكالة ا ثقتيي هذا ، فعقد الزكالة ثقتيىي أن ثعىتي لىه سىيارل بىثمن مثلرىا أو للعلة املت
مبىىا حىىدد  لىىه  ، أو أن ثبيىىع لىىه السىىيارل بىىثمن مثلرىىا أو مبىىا حىىدد  لىىه ، ومىىا  اد أو نقىىل فرىىز غىى  مىىأكون فيىىه ، 

وعليىىه فرىىذ  البيىىزع با لىىة إا أن وحينفىىذ ثكىىزن  صىىرفه خاروىىا عىىن مقتيىى  الزكالىىة ، وهىىذا القىىزل هىىز الىىراوح 
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والراوح املذها دن الزكيل ي ربالف يف أصل العقىد فقىد بىاع بىلكن املزكىل وا ضىرر على  املزكىل .جيياها املزكل 
 . إا بالنقل وثيمن له

 [وإن باع ب زيد ]  :قوله 
 .بع يل هذ  السيارل بععرل  اا فباعرا بأحد ععرل ألفا : كأن ثقزل 

 [ع بكذا مؤجال فباع حاال أو ب]  :قوله
 .كأن ثقزل بع يل هذ  السيارل بععرل  اا مؤولة ، فباعرا بععرل  اا حالة ، فرذا ثعتا خ ا للمزكل 

 [أو اشتر بكذا حاال فاشترى به مؤجال ]  :قوله
زكل ، كأن ثقزل اشت بععرل  اا هذا العيء حاا ، فاشتا  بععرل  اا مؤوال ، فرذ  كلرا فيرا خ  للم

فعقد الزكالة وإن ي ثقتييرا لكن فيرا خ  ، وقد  قدم حدث  عرول البارقي الىذي روا  البخىاري وفيىه أن النىيب 
أعطىا  دثنىارا ليعىتي بىه شىال ، فاشىتم بىه شىا ني ، وبىاع أحىدمها بىدثنار ، فرىز قىد  -صل  اهلل عليىه وسىل   -

قىد وكلىه أن ثعىتي شىال بىدثنار ، فرىذا فيىه خى  وإن  - صل  اهلل عليه وسىل  -اشتم العا ني بدثنار ، والنيب 
 : ي ثقتييه عقد الزكالة فكان وائاا ، لكن بعرط وهز أا ثكزن فيه ضرر فيرما ولذا قال 

 [وال ضرر فيهما صح وإال فال ]  :قوله
مؤولىىة ، بىىع يل هىىذ  السىىيارل بععىىرل  اا : أمىىا إكا كىىان فيرمىىا ضىىرر كىىأن ثلةقىىه ضىىرر حبفىىن املىىال كىىأن ثقىىزل 

فيبيعرا اذا الثمن حاا وثير  أن  كزن هذ  الععرل  اا معه ا ن وربالف مقصزد  فلنه ا ثرثد حفن املىال 
له مقصزد  بكزن الثمن الذي ثدفعه حاا فةينفىذ ا ثصىح التصىرا دنىه  يف هذا الزق  ، ويف املسألة ادخرم

ان فيىه ضىرر ، فىلكا قىال بىع يل هىذ  السىلعة بععىرل خالف عقد الزكالة ، واملعرزر مىن املىذها أنىه ثصىح وإن كى
 اا إ  سىىنة ، وهىىز ا ثرثىىد املىىال ا ن فباعرىىا اىىذا السىىعر حالىىة فلنىىه ثصىىح وإن كىىان عليىىه ضىىرر ، والصىىةيح 
خالفه دن عقد الزكالة ا ثقتييه ، وإبا صةةنا  حي  ا ضرر دن هىذا البيىع حيصىل بىه أعاى  مىن املقصىزد 

 ثتزوه املنع منه مطلقا ، وأما حي  كان هناك ضىرر فةينفىذ ثكىزن قىد خىالف عقىد الزكالىة وأعا  من املراد فال
 .عل  ووه ثير به ، وما ككر  املؤلف هز أحد القزلني يف املذها 

 فص 
 [وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله ]  :قوله 

نىه ثلامىه ، دنىه قىد اشىتا  على  بصى ل ، ودن عقىد إكا اشتم الزكيل ما ثعلمه معيبا ، فقد اشتا  عل  بصى ل فل
الزكالة ثقتيي شراء السلي  ، فلن رضي مزكله فةينفذ ثكزن للمزكل لرضا  ، هذا إن كىان العىراء يف الذمىة مىن 
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اشىت يل : الزكيل للمزكل ، وكل  دنه قد نزم العراء له ، وأما إكا كان هذا العراء بعني مال املزكل كأن ثقىزل 
لدراه  دارا ، فاشتم له دارا معيبة فال ثصح يف املذها ، وهذا ثروع إ   صىرا الفيىزيل واخلىالا فيىه اذ  ا

، وقد  قدم أن الصةيح أن  صرا الفيزيل مزقزا عل  اإلوا ل كما هز أصح ادقزال يف هذ  املسألة ، إكن 
زكىل فيصىح كلى  دنىه قىد نىزم العىراء إكا  صرا الزكيل له يف الذمة  صرفا ا ثقتيىيه عقىد الزكالىة فرضىي بىه امل

لىىه ، أمىىا إكا كىىان بعىىني مىىال املزكىىل فىىال ثصىىح ، والصىىةيح مىىا  قىىدم مىىن أنىىه مزقىىزا علىى  اإلوىىا ل ، فىىلن رضىىي 
 .املزكل فالبيع صةيح ، وثكزن من باب  صرا الفيزيل 

 [فإن جه  رده ]  :قوله
سىلعة ، دهنىا معيبىة ، والزكيىل ثقىزم مقىام مزكلىه فلكا ورل الزكيل هذا العيىا املزوىزد يف السىلعة فلنىه ثىرد هىذ  ال
 .فرز نائا عنه ، فكما أن املزكل له الرد بالعيا فكذل  الزكيل 

 [ووكي  البيع يسلمه وال يقبض اللمن بغير قرينة ]  :قوله
عقىد وكل  ثد عمروا يف أن ثبيع له سيارل ، فلن عمروا وهز الزكيىل ثقىبض املعىتي السىيارل ، وكلى  دن : مثاله 

، ولكللن هلل  الزكالىىة ثقتيىىي هىىذا ، فقىىد وكلىىه يف البيىىع ومقتيىى  عقىىد الزكالىىة أن ثسىىل  هىىذ  السىىيارل للمعىىتي 
 يقبض الوكي  اللمن من المشتر  عن موكله أل ال ؟

 :قزان يف املذها 
لىه أن وهز املعرزر مىن املىذها هىز مىا ككىر  املؤلىف مىن أنىه ا ثقىبض الىثمن بغى  قرثنىة ، فلىيس : القزل ادول 

ثقبض الثمن دنه إبا وكله يف البيع وا ثقتيي هذا إا  سلي  املبيع ، وأما قبض الثمن فال ثقتيىيه عقىد الزكالىة 
، وهز قد ثزكل بالبيع من ا ثث  به يف القبض ، إا بقرثنة  دل عل  أنه أراد منه أن ثقبض الثمن ، كأن ثعطيىه 

 .هذا أن ثستل  الثمن سلعة ليبيعرا يف سزا هز غائا عنه ، فمقتي  
 .أنه ثقبض الثمن مطلقا ، وفيه ضعف ملخالفته عقد الزكالة كما  قدم : القزل الثا  

واختىىىار العىىىي  عبىىىد الىىىرمحن بىىىن سىىىعدي أن مروىىىع هىىىذ  املسىىىألة إ  العىىىرا والعىىىادل ، وكلىىى  دن اإلكن العىىىريف  
ه فيقىبض الىثمن لزوىزب التقىابض فرىي قرثنىة كاإلكن اللفاي وما ككر  العي  قرثنة عرفية فىلن أعطىا  حليىا  ليبيعى

 .شرعية 
 [ويسلم وكي  المشتر  اللمن ]  :قوله 

فلزكيىىل املعىىىتي أن ثسىىىل  الىىىثمن للبىىىائع كىىىاملبيع ، فكمىىا أن لزكيىىىل البىىىائع أن ثسىىىل  املبيىىىع ، فلزكيىىىل املعىىىتي أن 
 مبيعة أل ال ؟وه  يقبض وكي  المشتر  السلعة الثسل  الثمن ، دن عقد الزكالة ثقتيي هذا ، 

 . عل  ما  قدم يف قبض وكيل البائع الثمن 
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 [فلو أخره بال عذر وتلف ضمنه ]  :قوله 
إكا أخىر وكيىىل البىائع  سىىلي  املبيىع أو أخىىر وكيىىل املعىتي  سىىلي  الىثمن بىىال عىىذر و لىف ضىىمنه ، دنىه قىىد  عىىدم 

 .بالتأخ  ، واملتعدي ضامن 
 [لم يصح .... ا وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيح]  :قوله 

إكا وكله يف بيع فاسد فلن هذا البيع ا ثصح دن املزكل ا ثصح له أن ثبيع هذا البيع الفاسد ، فكذل  الزكيل 
، فلز وكله أن ثعتي له مخىرا أو أن ثبيىع لىه مخىرا فىلن هىذا البيىع فاسىد كمىا هىز فاسىد مىن مزكلىه ، ولىز وكلىه يف 

ا غى  نىرم كىأن ثعىتي بىه إبىال أو بقىرا أو خىال  فىال ثصىح ، دنىه ي بيع فاسد فباع صةيةا كأن ثعتي لىه شىيف
 .ثأكن له بذل  

 [لم يصح .... أو وكله في ك  قلي  وكلير ]  :قوله
وكلتىى  يف كىىل قليىىل وكثىى  ، فطلىى  نسىىائي إن شىىف  ، وأنفىى  مىىايل إن شىىف  وهبىىه إن شىىف  فأنىىا قىىد : إكا قىىال 

وكلى  ملىا فيىه مىن الغىرر ، فقىد ثطلى  عليىه كىل نسىائه وقىد ثنفى  ( ح ي ثصى) وكلت  يف كل قليل وكث  قال هنىا 
عليه كل ماله ففيه غىرر ، وقىال ابىن أا ليلى  مىن الفقرىاء وهىز اختيىار العىي  عبىد الىرمحن بىن سىعدي بىل ثصىح 

ذا ، فلىز دنه إبا وكله لتمام ثقته بىه ، و مأنينتىه إ  اختيىار  ، ودنىه لىز قىال بىه بالتفصىيل جلىا  هى: هذا ، قالزا 
وكلتىى  يف  ىىالا نسىىائي صىىح ، ووكلتىى  يف هبىىة مىىايل صىىح ، فكىىذل  ثصىىح إمجىىاا  ، وهىىذا القىىزل هىىز : قىىال 

الراوح ، وكل  ملىا  قىدم ودن املصىلةة قىد  قتيىي مثىل هىذا ، كىأن ثكىزن عنىد  سىزء  صىرا فيزكىل مىن ثقىزم 
 عل  مصاحله 

 [أو شرا  ما شا  ]  :قوله 
هذ  مائة ألف اشت يل اىا مىا شىف  : اشت ما شف  ، فيقزل : كأن ثقزل له   كذل  إكا وكله يف شراء ما شاء

 .، فرذا ا ثصح 
 [أو عينا بما شا  ولم يعين لم يصح ]  :قوله

كذل  إكا قال اشت يل هذ  السيارل مبا شف  من املال فرذا ا ثصح ملا فيه من الغرر ، وعن اإلمىام أمحىد وهىز 
صح ، ملا  قدم  قرثر  ، وهز أنه اختار  لكمال ثقته بىه ولطمأنينتىه إ  اختيىار  ، اختيار  ائفة من أصةابه أنه ث

 .ولعلمه أنه ا ربتار إا ادصلح وحينفذ فمثل هذا وائا وادصل يف املعامالت احلل 
 [والوكي  في الذصومة ال يقبض والعكس بالعكس ]  :قوله

لزكيله أنا أرثد من فالن ععرل  اا وقىد وكلتى  يف فمن وكل يف خصزمة فليس له أن ثقبض كأن ثقزل املزكل 
 فه  يقبض المال الذ  يذاصم عليه ؟اخلصزمة عين أي عند ا اك  وحنز كل  ، 
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ا ثقبيه ، وكل  دن عقد الزكالىة ا ثقتيىيه ، فعقىد الزكالىة إبىا هىز يف اخلصىزمة ا القىبض ، ودنىه : اجلزاب 
أي إن وكلىىىىه يف القىىىىبض فلىىىىه ( والعكىىىىس بىىىىالعكس ) صىىىىزمة ، وقزلىىىىه قىىىىد ا ثثىىىى  بىىىىه يف القىىىىبض مىىىىع ثقتىىىىه يف اخل

اخلصىىزمة ، فىىلن قىىىال أنىىا أرثىىىد مىىن فىىالن ععىىىرل  اا وقىىد وكلتىىى  أن  قبيىىرا منىىه ، فما ىىىل أو وةىىد املىىىدثن 
فللزكيل اخلصزمة ، وهذا أحد القزلني يف املذها ، والقزل الثا  يف املذها أنىه لىيس لىه اخلصىزمة وهىز الىراوح 

ن عقىىد الزكالىىة ا ثقتيىىيه ، وهىىز قىىد ثثىى  بىىه يف القىىبض دمانتىىه وا ثثىى  بىىه يف اخلصىىزمة لعىىدم معرفتىىه ، وكلىى  د
بطرا إثبات احل  ، فلكا قال وكلت  أن  قبض حقي ، فما ل أو وةد املىدثن فلىيس لىه أن رباصى  عىن مزكلىه 

ه واحىد وأنىه را ىل ، فمما لتىه ، إا مع القرثنة كأن ثزكله يف قبض مال يف كمة أحد من الناي ثعل  املزكىل أنى
أن مىن وكىل بىالقبض فىال ثعىين كلى  أن لىه اخلصىزمة  ، فلالراجحووةد  قرثنة عل  أنه أراد منىه أن رباصى  عنىه 

 .عن مزكله إا أن  كزن هناك قرثنة 
 [واقبض حقي من زيد ال يقبض من ورثته إال أن يقول الذ  ق بل ل ُه ]  :قوله 

لىه أن ثقبيىه مىن  ثىد أو مىن وكيلىه دن الزكيىل ثقىزم مقىام  قي مىن  ثىد ، فةينفىذله وكلت  أن  قبض ح إكا قال
 .املزكل 

 وهل له أن ثقبيه من ورثة  ثد ؟
قال املؤلف هنا ليس لىه أن ثقبيىه مىن ورثىة  ثىد ، دن عقىد الزكالىة إبىا يف القىبض مىن  ثىد ، ولىيس فيىه القىبض 

وكلتى  أن  أخىىذ حقىىي الىىذي : إا أن ثقىىزل قبلىه ، فىىلكا قىىال مىن ورثىىة  ثىىد ، وأمىا الزكيىىل فلنىىه ثقىزم مقىىام  ثىىد ، 
واختللار الشلليخ عبللد الللرحمن بللن قمبوىىلو  ثىىد أي الىىذي مىىن ورتىىه فةينفىىذ ثأخىىذ  ولىىز مىىن ورثتىىه لدالىىة اللفىىن ، 

أنه إن قال اقبض حقىي مىن  ثىد فلىه أن ثقبيىه مىن ورثتىه وكلى  دن مىراد   صىيل احلى  سىزاء كىان مىن سعد  
اقبض حقي من  ثد نفسه : أو من ورثته ، وهذا هز الااهر من مراد  إا أن ثصر  كأن ثقزل  ثد أو من وكيله 

لىه أن ثأخىذ  مىن ورثتىه ، ومىا ككىر  العىي  رمحىه اهلل هىز الاىاهر دن العىال باملعىا  ا  ا من ورثته فةينفىذ لىيس
 .باملبا  

 [وال يضمن وكي  في اإليداع إذا لم يشهد ]  :قوله
يىىل الىىثمن مث أودعىىه أي وعلىىه ودثعىىة عنىىد فىىالن مىىن النىىاي وي ثعىىرد أنىىه قىىد أودعىىه إثىىا  ، مث أنكىىر إكا قىىبض الزك

 املزدع عند  فرل ثيمن هذا الزكيل ؟
 .ا ثيمن ، وكل  دنه ا فائدل من اإلشراد وعليه فلنه ا ثكزن مفر ا : قال 

قىد رددت الزدثعىة ، : عنىد  الىرد ، فقىال  إكا ادعى  املىزدع: وهذا ثروع إ  مسألة اختلف فيرا أهل العل  وهىي 
 فرل ثقبل فزله حينفذ فعليه اليمني ، أو ا ثقبل قزله إا ببينة  دل عل  الرد ؟
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 :قزان دهل العل  
فىىاجلمرزر علىى  أنىىه ثقبىىل قزلىىه مطلقىىا ، أي قىىزل املىىزدع عنىىد  ، فىىلكا اختلىىف املىىزدع واملىىزدع عنىىد  يف رد الزدثعىىة 

مع رينه ، وعليه فال فائدل من اإلشراد ، فلز أن املزدع أشرد عل  أنه وضع هذا املىال  فالقزل قزل املزدع عند 
ودثعىىة عنىىد فىىالن ، مث ادعىى  أنىىه قىىد ردهىىا إليىىه فلنىىه ثقبىىل قزلىىه فىىال فائىىدل مىىن هىىذا اإلشىىراد ، وعليىىه  نبىىين هىىذ  

 .املسألة يف املذها 
اإلثداع فال ثقبىل قىزل املىزدع عنىد  يف الىرد إا ببينىة  وهز مذها مال  أنه إكا كان هناك بينة يف: والقزل الثا  

، مبعن وضع  عند  ودثعة ، وأشردت عل  الزدثعة فةينفذ ا ثقبل قزلىه يف الىرد إا ببينىة ، وكلى  دن املىزدع 
إبا وضىع البينىة أوا خزفىا مىن اجلةىزد فةينفىذ ثراعى  قصىد  ، وهىذا هىز املعىرزر يف مىذها مالى  ، ولىذا فعىن 

أمحد رمحه اهلل يف هىذ  املسىألة أي مسىألة البىاب وهىز قىزل لىبعض احلنابلىة أن الزكيىل ثيىمن إكا ي ثعىرد اإلمام 
فلكا حصل الزكيل ما وكل به مث وعلىه ودثعىة عنىد روىل وي ثعىرد مث أنكىر هىذا املىزدع عنىد  فىلن الزكيىل ثيىمن 

ودن املىزدع عنىد  قىد . يىه فيكىزن مفر ىا وكل  لتفرثطه ، دنىه لىز أشىرد ي ثقبىل قىزل املىزدع عنىد  إا ببينىة وعل
 .ثنس  فينكر الزدثعة 

 فص            
 [والوكي  أمين ال يضمن ما تلف بيده بال تفريط ]  :قوله

فالزكيل ثد  ثد أمانة ، فلكا  لف شيء يف ثد  وهز ي ثفىرط فةينفىذ ا ضىمان عليىه ، فىلكا  سىل  الزكيىل الىثمن 
و حنىز كلى  فةينفىذ ا ثيىمن دنىه ي ثفىرط  بىتك مىا جيىا وي ثتعىدم يف مث حصل له  لىف أو سىرقة أو غصىا أ

 .فعل ماا جيز  كأن ثستعمل ما وكل يف بيعه فيتلف والتفرثط كأن ثيعه يف غ  حر  
 [ويقب  قوله في نفيه ]  :قوله

لى  كلى  أي يف نفي التفىرثط ، فىال نقىزل هىات بينىة على  أنى  ي  فىرط ، بىل مى  ادعى  أنىه ي ثفىرط وحلىف ع
 .فالقزل قزله ملا  قدم 

 [والهالك مع يمينه ]  :قوله 
 .فلكا ادع  الزكيل هالك املال فكذل  ثقبل قزله دنه أمني وحينفذ فعليه اليمني 

 [ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه وال اليمين إن كذبه ]  :قوله
 ح   ثد من عمرو فما احلك  ؟ إكا ادع  رول أنه وكيل لاثد يف قبض
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ا ثلام عمروا أن ثىدفع احلى  إن صىدقه ، وكلى  دنىه حيتمىل أن ثنكىر  ثىد ، وثقىزل أنىا ي أوكلىه وحينفىذ فيتيىرر 
 عمرو بالروزع عليه ، وا ثلامه اليمني إن كذب الزكيل ، فاليمني ا  لام عمروا دن اليمني إبا

 .للة   فال ثلام أن ثقزل واهلل إن  كاكب وأنه ي ثزكل    لام حي  كان النكزل عنرا نافعا مثبتا 
 [فإن دفعه وأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو ]  :قوله 

أنا ي أوكله ، فلن  ثدا حيلف دنىه مىدعي عليىه : فلكا دفع هذا املدثن احل  إ  الزكيل ، وأنكر  ثد الزكالة وقال 
 ثسىىلمه إ  صىىاحبه ، وهىىز ي ثسىىلمه إ  صىىاحبه فيبقىى  يف وثغىىرم عمىىرو ، وكلىى  دن احلىى  بىىاا يف كمتىىه حىى 

 .كمته ، و ثروع عمرو عل  هذا الزكيل حبقه 
 [وإن كان المدفوع وديعة أخذها ]  :قوله

هذ  احللي ودثعة عندك ، فأ   شخل وادعى  أنىه وكيىل عىن  ثىد : وضع  ثد عند عمرو ودثعة ، فقال : مثاله 
فةي  وود  ثد احللي فلنه ثقبيرا يف أي مزضع وودها ، فىلكا ووىد  يف  يف قبض احللي فقبيه هذا الزكيل ،

ثد هذا الزكيل أخذ  ، وإكا وود  يف ثد املعتي من هذا الزكيل أخىذ  ، دنىه عىني حقىه ، وقىد انتقىل عنىه بغى  
 الفىا فلنىىه  حى  فلى  ثكىىن هىذا اانتقىىال معتىاا ، هىذا إكا كىىان عىني الزدثعىىة أو حنزهىا إن كىان باقيىىا ، أمىا إكا كىىان

 .ثيمن أثرما شاء 
 [فإن تلفت ضمن أيهما شا  ]  :قوله 

فلن شىاء ضىمن هىذا الزكيىل املىدعي للزكالىة ، وإن شىاء ضىمن املىزدع عنىد  ، أمىا  يىمني املىزدع عنىد  فألنىه قىد 
فىىىرط يف إخىىىرا  هىىىذ  الزدثعىىىة مىىىن ثىىىد  بغىىى  إكن شىىىرعي ، فيكىىىزن مفر ىىىا وعليىىىه فيكىىىزن ضىىىامنا ، وأمىىىا  يىىىمني 

 ض املدعي للزكالة فألنه أخذ العيء بغ  حقه ، فقد أخذ شيفا ا ثستةقه فيكزن ضامن القاب
 باب الشركة

بكسىر النىزن وسىكزن السىني ، ( نسىعة ) ، وثصح على  و ن ( سرقة ) العركة ثصح فيرا هذا اليبط عل  و ن 
 :، والعركة هي كما عرفرا املؤلف (  رل ) وثصح عل  و ن 

 [في استحقاق أو تصرف وهي اجتماع ]  :قوله 
 :فالعركة نزعان 

 .شركة أمالك واستةقاا : ادول 
 .شركة  صرا أو عقزد : الثا  
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فالعىىركة ادو  وهىىي شىىركة ادمىىالك أو ااسىىتةقاا هىىي أن ثعىىتك اثنىىان يف عىىني أو منفعىىة ، كىىأن ثعىىتك  ثىىد 
وحنىىز  ، وشىىركة ااسىىتةقاا كىىل  وعمىىرو يف أرل هلمىىا لكىىل واحىىد منرمىىا النصىىف مىىثال ، أو ثعىىتكان يف منفعىىة

منرما له ح  التصرا يف نصيبه دنىه ملكىه ، وأمىا نصىيا ا خىر فلىيس لىه أن ثتصىرا فيىه إا بلكنىه ، وحينفىذ 
فيكىىزن  صىىرفه فيىىه كتصىىرا الفيىىزيل مزقىىزا علىى  اإلوىىا ل ، فىىلكا ورث اثنىىان أرضىىا لكىىل واحىىد منرمىىا النصىىف 

ح يف نصىيبه ا يف نصىيا ا خىر ، وصىةة البيىع يف نصىيا ا خىر فباعرا أحدمها بغ  إكن ا خر فلن البيع ثصى
 .مزقزا عل  اإلوا ل كتصرا الفيزيل ، وهذا هز النزع ادول من أنزاع العركة 

 أما النزع الثا  وهز ما ثبة  فيه يف مسائل هذا الباب فرز شركة التصرا أو شركة العقزد وهلا أنزاع
 .كث ل ثأيت ككرها 
 [شركة العنان : اع وهي أنو ]  :قوله 

شركة العنان مأخزكل من عنان الفري ، وكل  دن العرثكني يف  صرفرما يف مال العركة كفارسىني على  فرسىني 
قىىد  سىىاوثا يف السىى  ، فكىىان عنىىان ، وهىىز السىى  الىىذي ثىىر بط باللجىىام ورسىى  بىىه الفىىاري ، كىىل واحىىد منرمىىا 

، هىذا ثتصىرا مىن ورىىة مبلكىه ، ومىن ورىة أخىىرم  مسىاو لعنىان ا خىر فكىىذل  يف العىركة كىل منرمىا ثتصىىرا
 .بالزكالة 

 [وهي أن يشترك بدنان بماليهما المعلول ]  :قوله
كأن ثدفع هذا ععرل  اا ، وهذا ععرل  اا ، وثعتك فيرا بدنان فىأكثر ، وا بىد أن ثكىزن املىال املعىتك 

 .فيه معلزما ، إك اجلرالة غرر ، وقد هن  العرثعة عن الغرر 
 [ولو متفاوتا ]  :قوله

فال ثعتط التساوي يف املال املعتك فيه ، فلز دفع أحدمها ععىرل  اا وا خىر ععىرثن ألفىا فرىذا وىائا ، فىال 
 .ثعتط التساوي حلصزل املقصزد بذل  ، وعدم  ر ا الغرر ، ودن ادصل يف املعامالت احلل 

 [ليعمال فيه ببدنيهما ]  :قوله 
 . أبدان من ثنيبانه أو ثعمالن ببدنيرما أو ب

 .فكالمها ثعمل فيه ، فيعتكان يف املال ، وثعتكان يف العمل ، ولز كان العمل متفاو ا ما دام معلزما 
أو ثعمل أحدمها وثكزن له من الربح أكثر من ربىح مالىه ناى  عملىه كاإلبيىاع يف املىذها وهىز أن ثعطىي املىال 

ثصىح وهىز ووىه يف املىذها دنىه أسىقط حقىه مىن الىربح برضىا  وهىز ملن ثتجر به والربح كله للدافع والىراوح أنىه 
 . مذها املالكية 
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 [فينفذ تصرف ك  واحد منهما فيهما ]  :قوله 
فكىىل العىىركاء ثنفىىذ  صىىرفر  يف هىىذا النىىزع مىىن أنىىزاع العىىركة ، فىىلكا اشىىتك  ثىىد وعمىىرو ودفىىع كىىل واحىىد منرمىىا 

تصىىرا يف نصىيبه دنىىه مالى  لىه ، ونصىىيا ا خىر دنىىه ععىرل  اا فكىل واحىىد منرمىا ثتصىىرا اىذا املبلىغ ، في
 :وكيل عنه ، ولذا قال 

 [بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ]  :قوله 
، نرمىىا باملىىال حبكىى  امللىى  يف نصىىيبهدن هىىذا هىىز مقتيىى  هىىذا النىىزع مىىن أنىىزاع العىىركة ، فيتصىىرا كىىل واحىىد م

إكن دنىىىه مقتيىىى  عقىىىد العىىىركة ، فكىىىل ثتصىىىرا مبىىىا فيىىىه مصىىىلةة وبالزكالىىىة يف نصىىىيا ا خىىىر ، وا حيتىىىا  إ  
العركة ، أما إكا كىان التصىرا  صىرفا يف غى  مصىلةترا كىأن ثتصىرا يف قىرل أو عتى  أو يف نابىال أو يف  ىاع 
فرىىذا ا ثقتيىىيه عقىىد العىىركة فلىىيس لىىه أن ثتصىىرا يف هىىذا البىىاب ، إا أن ثىىأكن الطىىرا ا خىىر ، فىىلن  صىىرا 

 .ضمن 
واحىىد منرمىىا أن ثقىىزم مبىىا جتىىري العىىادل بتزليىىه إثىىا  ، فكىىل واحىىد منرمىىا ثقىىزم بالعمىىل الىىذي  قتيىىي وعلىى  كىىل 

العىىادل أن ثقىىزم مثلىىه مبثلىىه ، فىىلكا اشىىتكا يف بيىىع قمىىا  فطيىىه ونعىىر  وإدخالىىه وإخراوىىه مىىن الىىدكان هىىذا ثقتيىىيه 
عمىال فعليىه ادوىرل ، دن مقتيى  العقد ، وثتز  العرث  مثله ، فلكا استأور العرث  أو ا لعيء من هذ  اد

 .عقد العركة أن ثقزم هز به ، فلن قام به غ   فعليه ادورل ، وليس  ادورل من مال العركة 
وأمىىا إن كىىان مىىن ادعمىىال الىىع ا  قتيىىي العىىادل قيامىىه اىىا ، كىىأن  كىىزن العىىركة يف عىىدل دكىىاكني ومهىىا شىىرثكان 

لبيىىع يف هىىذ  الىىدكاكني الكثىى ل فةينفىىذ إكا اسىىتأور أوىىراء ليقزمىىزا ومعلىىزم أهنمىىا ا ركىىن أن ثقزمىىا باإلشىىراا وا
 .من العركة  -أي أورم   -اذ  ادعمال فيكزن كل  
مبجىرد اإلشىراا عليىه ومتابعتىه للعمىال فىلكا أ ى  بأحىد ثعىرا  -كما ثزود عنىدنا   -أما إكا كان  العادل جتري 

اا ثكىزن على  العىرث  أو على  العىرثكني ، وأمىا ادوىراء عنه فعليىه هىز ادوىرل ، دن العىادل وارثىة بىأن اإلشىر 
 .والعمال فلن العادل وارثة عل  أنه ا ثتزا  مثله وحينفذ فتكزن ادورل من مال العركة 

                   [ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا  ]  :قوله 
النقدثن من الدراه  والدنان  امليروبني ، ولز كان فيرما غم ثس  فال بأي فيعتط أن ثكزن رأي املال من 

، فلز كان يف الذها غم ثس  من فية فرذا ا ثؤثر ، وكل  دن هذا الغم اليس  ا ركن التةر  منه ، 
كث ا فال وهذا يف القدمي ملا كان   يرب الدراه  والدنان  وهز ملصلةة  صليا النقد ، وأما إكا كان الغم  

 .وامليروب هز الذي وعل نقدا  . ثصح حينفذ املعاركة اا ، وكل  ملا فيه من الغرر 
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واملذها ثقتصر يف شىركة العنىان على  أن ثكىزن مىال شىركة العنىان مىن الىدراه  والىدنان  امليىروبة ، وا    صىح 
بىأن عىرول : جيىز  ، وعللىزا كلى  العركة يف العرول ، فلز اشتكا يف قما  أو ثياب أو أرال عقارثة فرذا ا 

التجىىارل مىىن القمىىا  والثيىىاب وحنزهىىا أسىىعارها  اثىىد و ىىنقل فىىال  كىىزن منيىىبطة ، فىىلكا أراد أن ثفىىتا العىىرثكان 
اشىىتكا يف أرال يف حائىىل وأرال يف الرثىىال ، وبعىىد : فةينفىىذ قىىد ثسىىتزعا نصىىيا أحىىدمها املىىال كلىىه ، فمىىثال 

رثال أضعافا كث ل ، ونال  قيمة ادراضي يف حائل فلكا قيل ثعتي ععر سنزات أصبة  قيمة ادراضي يف ال
هلىىذا أرل يف الرثىىال ولدخىىر أرل يف حائىىل  فقىىد ثسىىتزعا ادول الىىربح كلىىه أو أكثىىر  فىىال ثصىىح العىىركة فيرىىا 
للغىىرر دن القيمىىة غىى  منيىىبطة ، وكهىىا اإلمىىام مالىى  وهىىز رواثىىة عىىن اإلمىىام أمحىىد وهىىز اختيىىار شىىي  اإلسىىالم 

يىىذ  ابىىن القىىي  وهىىز اختيىىار اإلمىىام نمىىد بىىن عبىىد الزهىىاب وصىىزبه صىىاحا اإلنصىىاا واختيىىار  ائفىىة مىىن و لم
دن ادصىل يف املعىامالت احلىل ، وأمىا مىا ككر ىز  مىن الغىرر فلنىه : احلنابلة أن العىركة يف العىرول وىائال ، قىالزا 

كمىىا يف املثىىال   -بطالهنىىا ، فىىلكا اشىىتكا ثنىىدفع بتقزررىىا عنىىد العقىىد ، و كىىزن درامهىىا عنىىد الفىىراغ مىىن العىىركة أو 
يف أراضي يف منا   خمتلفة أو بعرول أو حنز كل  فلهنا  قزم وثكزن رأي كىل واحىد منرمىا هىز هىذا  -املتقدم 

 .، وحينفذ فال غرر ، وهذا هز القزل الراوح يف هذ  املسألة 
 [وأن يشترطا لك  منهما جز ا من الربح مشاعا معلوما ]  :قوله 

وىىاءا مىىن الىىربح معىىاعا ، كىىالربع والثلىى  أو النصىىف وحنىىز  -أي مىىن املتعىىاركني  -ط لكىىل واحىىد منرمىىا فيعىىت 
هلىذا ألىف : كل  ، وهىذا با فىاا العلمىاء دفعىا للغىرر ، وكلى  دهنمىا لىز قىدرا دراهى  نىدودل يف كىل شىرر فقىال 

د ا ثىربح شىيفا ، فيكىىزن يف درهى  كىل شىرر ، ولدخىىر البىاقي فرىذا فيىه غىىرر ، وقىد ثىربح أضىعافا ميىىاعفة ، وقى
 .كل  غرر ، وهذا من امليسر املنري عنه 

 [لم يصح .... فإن لم يذكرا الربح ]  :قوله 
 .دن املقصزد من العركة الربح وعليه فلن ي ثذكر الربح ي  صح  

ا نصىيبه على  فلكا  عاركا وي ثذكرا الربح ي ثصح البقاء عل  عدم ككر الربح ، وحينفذ فيقس  لكل واحىد منرمى
قىىدر مالىىه كمىىا قىىرر كلىى  فقرىىاء احلنابلىىة ، فعنىىدما ثتعىىارك اثنىىان يف جتىىارل ، كىىل واحىىد منرمىىا دفىىع النصىىف ، وي 
ثقدرا رحبا فيكىزن ربىح كىل واحىد منرمىا النصىف ، وثتخىر  على  قىزل شىي  اإلسىالم يف مسىألة شىبيرة يف فسىاد 

رما ثعطي نصيبه عل  قدر النفعني مبعرفىة أهىل اخلىال العركة ، ثتخر  عل  قزله يف  ل  املسألة أن كل واحد من
، وهذا هز الذي ثقتييه العدل ، مبعن أن كل واحد منرما ثعط  عل  قدر نفعه املىايل أوا ، وعلى  قىدر نفعىه 
البىىد  ثانيىىا ، وأمىىا احلنابلىىة فقىىد أعطىىزا علىى  قىىدر النفىىع املىىايل وأمهلىىزا الناىىر إ  النفىىع البىىد  ، فالعىىدل أن ثعطىى   

 .كل واحد منرما عل  قدر النفعني النفع املايل ، والنفع البد  ، وهذا القزل هز الراوح 



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

197 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

لىز أهنمىا  ىدافعا مىاا كىل واحىد منرمىا دفىع النصىف ، وكىان اجلىاء املعىاع  -وهىز قىزل احلنابلىة وغى ه   -وعليه 
عىار ا عليىه واملسىلمزن على  دحدمها أكثر من النصىف فرىذا وىائا ناىرا للنفىع البىد  ، وكلى  دهنمىا  راضىيا و 

 .شرو ر  وهز كما  قدم مقتي  العدل 
 .  فلكن إكا فسد العقد قس  الربح عل  قدر املالني ولكٍل منرما أن ثروع بأورل نصف عمله 

 [أو شرطا ألحدهما جز ا مجهوال ]  :قوله 
 .فلز قال ل  البعض ويل البعض فرذا جمرزل ، فال جيز  كل  للغرر 

 [اهم معلومة أو در ]  :قوله
 .فلكا قال ل  ألف لاير أو أكثر أو أقل فرذا ا جيز  ملا فيه من الغرر 

 [أو ربح أحد اللوبين لم تصح ]  :قوله
إكا قىىال لىى  ربىىح أحىىد املىىالني ويل ربىىح ا خىىر ، كىىأن ثعىىتكا يف مىىال ، وهىىذا املىىال يف مزضىىعني ، فبعيىىه هنىىا 

الىىىذي ثكىىزن يف هىىذ  البلىىدل ، ولىى  الىىربح الىىذي ثكىىىزن يف  يل الىىربح: وبعيىىه يف بلىىدل أخىىرم ، فقىىال أحىىدمها 
عىىن الغىىرر ، فقىىد  -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -البلىىدل ادخىىرم فرىىذا ا جيىىز  ، وكلىى  دنىىه غىىرر ، وقىىد هنىى  النىىيب 

 .ثربح هنا وا ثربح هناك ، وقد ثكزن العكس 
 [وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة ]  :قوله 

عليرا ، واملاارعة وامليىاربة وهىي نىزع مىن أنىزاع العىركة ، ثعىتط أن ثكىزن الىربح كذل  املساقال وسيأيت الكالم 
 .فيرا واءا معاعا معلزما با فاا العلماء دفعا للغرر 

 [والوضيعة على قدر المالين ]  :قوله
ا خىر اشىتك اثنىان فىدفع أحىدمها ثلى  املىال و : الزضيعة هي اخلسارل ، فتكزن اخلسارل عل  قدر املالني ، مثاله 

ثلثىىا  وكىىان لكىىل واحىىد مىىن الىىربح النصىىف فاخلسىىارل  كىىزن بقىىدر املىىال ا بقىىدر الىىربح ، وهىىذا با فىىاا العلمىىاء ، 
وهذا هز العدل وكل  دن اخلسىارل متعلقىة باملىال ا بىالربح ، فاخلسىارل ا  على  هلىا بىالربح ، فعلى  كلى  مىن لىه 

لىىه الثلىى   كىىزن اخلسىىارل بقىىدر الثلىى  ناىىرا لتعلىى  اخلسىىارل الثلثىىان مىىن الىىربح فاخلسىىارل عليىىه بقىىدر الثلثىىني ، ومىىن 
فلن شرط عليه من الزضيعة أكثر من قدر ماله فسد العرط وحد  ملخالفته مقتي  العقد ، وكذا . باملال نفسه 

 .لز شرط ضمان املال لز  لف فرز شرط فاسد ، أو شرط  أن اثفس  العركة مدل بعينرا 
 :لعروط يف البيع والنكا  فعل  كل  العروط يف العركة كا

 .  شرط فاسد مفسد للعقد وهز ما ثعزد  رالة الربح -2.شرط صةيح كأن ثعتط أن ا ثتجر إا يف كذا -1
 .شرط فاسد غ  مفسد للعقد كأن ثعتط ضمان املال أو لاوم العركة بأن ا ثفس  مدل معينة -3



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

198 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [وال يشترط خلط المالين ]  :قوله
يا فرذا وائا ا حر  فيه ، فلز اشتكا يف أراضي عقارثىة ، هىذ  يف ورىة وهىذ  يف ورىة فلز اشتكا يف مال متم

أخرم فرذا وائا ، أو عل  املذها حي  ا جيياون العرول لز اشتكا يف دراه  ودنان  وي ربلطامها بل  اور 
 ثعىتط خلىط املىالني يف هذ   رة ، ويف هذ   رة أخرم فل  لتلط هذ  ادمزال بل هي متميال هذا وىائا فىال

، وكلىى  دن املقصىىزد مىىن هىىذ  العىىركة هىىز الىىربح سىىزاء كىىان املىىاان خمتلطىىني أم متميىىاثن فىىال أثىىر لىىذل  ، ودن 
 .ادصل يف املعامالت احلل 

 [وال كونهما من جنس واحد ]  :قوله
ل الربح فالربح حاصل فلز اشتكا يف دنان  ودراه  فرما ونسان خمتلفان وهذا وائا للعلة املتقدمة وهي حصز 

وإن كان  ادوناي خمتلفة ، وعل  القزل الذي  قدم  رويةه لز اشتكا يف ثياب وقما  أو اشتكا يف أ ياب 
خمتلفة فرذا كله وائا ، ويف املذها حي  كان  الدراه  والدنان  ا  اثد وا  نقل ، أما والدراه   اثد 

 رثاات ودوارات فالرثاات قد  نقل والدوارات قد  ابد و نقل فرذا ثعكل عل  املذها ، فلز اشتكا يف
أو بالعكس فكان  كالعرول ، وحينفذ فالصةيح أهنا ا بد أن  قزم ما دام أهنا  اثد و نقل فيقال الدوارات  
كل دوار ثساوي أربع رثاات ، وحينفذ جنعل الرثاات دوارات أو جنعل الدوارات رثاات ، ا بد من هذا 

ل  دنه يف القدمي الدراه  ا  اثد وا  نقل إا  ثادل ثس ل ودا ، أو نقصان ثس  ودا ، وأما يف الزق  ، وك
 .احلاضر كما قرر هذا العي  عبد الرمحن بن سعدي فلهنا لتلف و اثد و نقل فال بد من  قزررا دفعا للغرر 

 فص 
 [المضاربة : اللاني ]  :قوله 

 . كما حكا  ابن حام الااهري رمحه اهلل واملياربة وائال باإلمجاع  
وا ثعلى  هلى  خمىالف  و سم  بالقرال واملقارضة ، وقد ثبت  يف مز أ مال  عن عمر وعثمان وحكي  بن حاام

، وثىىدل عليرىىا ادصىىل فىىلن ادصىىل يف املعىىامالت احلىىل ، وامليىىاربة مىىن اليىىرب يف ادرل ، دن امليىىاربة فيرىىا 
 .ارل ضرب يف ادرل يف السفر للتج

 [لمتجر به ببعض ربحه ]  :قوله 
أن ثدفع رول ماا معلزما  خىر ليعمىل : فاملياربة هي دفع مال ملتجر به ببعض رحبه املعاع املعلزم ، وصزرما 

مقابىىل عملىىه وجتار ىىه وىىاءا معلزمىا معىىاعا كىىالربع والنصىىف وحنىىز  -أي  ا خىىر وهىىز العامىل  -بىه ا خىىر وثأخىىذ 
دمها والعمل من ا خر ، مالا شركة العنان فلن كان منرما منىه املىال والعمىل ، ويف كل  ، إكن فاملال من أح

شركة املياربة ا بد أن ثكزن الربح معاعا معلزما كما  قدم من ا فاا أهل العل  عل  كلى  ، فلىز قىال بىبعض 
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ملىذها أنىه قىرل ، وكلى  خذ هذا املال فاجتر به والربح كله لى  فا: الربح ي ثصح ملا فيه من الغرر ، فلن قال 
دنه دفع املال وا ربح له فيه فكان قرضا وهذا هز املعرزر من املذها ، وعليه فييىمنه كمىا ثيىمن القىرل ، 

مقارضىىة أو ميىىاربة وا ثكىىزن  وكهىىا املالكيىىة إ  أن هىىذا العقىىد صىىةيح يف بىىاب العىىركات ، فيبقىى  قراضىىا أو
ضمان عليه ، وحنن إكا وعلنا  قرضا فلنىه ثيىمن ، وإكا وعلنىا  دن ا خر قد دخل عل  أنه ا : قرضا ، قالزا 

شركة فلن العامل ا ثيمن ، وهز قد أخذ املال عل  أنه شرث  ا عل  أنه مقتل ، وعليه فيكزن قزله والربح 
ل  هبة منه ، وهذا القزل هز الراوح وهز اختيىار العىي  عبىد الىرمحن بىن سىعدي ، وكلى  دنىه ي ثىدخل على  

 .من وأن هذا العقد قرل ، وا بد يف العقزد من الرض  ، فتكزن مياربة والربح هبة أنه ضا
 [والربح بيننا فنصفان : فإن قال ]  :قوله 

والىربح بيننىا : إكا قال خذ هذا املال فاجتر به والربح بيننا ، فنصفان لكل واحد منرما نصف ، وكلى  دن قزلىه 
 .ا املال إليرما من غ   رويح فكان لكل واحد منرما النصففيه إضافة للمال من غ   رويح فقد أضا

 [ولي أو لك ثالثة أرباعه أو ثلله صح والباقي لآلخر : وإن قال ]  :قوله
خىىذ هىىذا املىىال فىىاجتر بىىه ولىى  الثلىى  أو : خىىذ هىىذا املىىال فىىاجتر بىىه ويل الربىىع ، أو ويل الثلىى  أو قىىال : إكا قىىال 

ه يف ادمثلىىة الىىع ككىىر فيرىىا نصىىيا ا خىىر ، أو ي ثىىذكر نصىىيا ا خىىر يف ولىى  ثالثىىة أرباعىىه ، وي ثىىذكر نصىىيب
ادمثلىىة الىىع ككىىر فيرىىا نصىىيبه فرنىىا ثكىىزن احلكىى  الصىىةة ، فرىىي شىىركة صىىةيةة ، وثكىىزن البىىاقي لدخىىر ، كمىىا 

 وي ثذكر نصيا ادب دنه مفرزم باللفن أي ولألب الباقي كما هز ﴾وورثه أبواه ف مه الللث  ﴿قال  عا  
 .معلزم 
 [وإن اختلفا لمن المشروط فلعام  ]  :قوله 

إكا اختلىىف امليىىارب والعامىىل ملىىن املعىىروط فلعامىىل ، فىىلكا ككىىر يف العقىىد أن الثلىى  دحىىدمها ، والبىىاقي لدخىىر 
فاختلفىىا فكىىل منرمىىا ثقىىزل لدخىىر الثلىى  لىى  ، وبينىىة بينرىىا فيكىىزن املعىىروط للعامىىل ، وكلىى  دن العامىىل هىىز 

ككىىر نصىيبه وكلى  دن ا خىىر وهىز امليىىارب حقىه متعلى  باملىىال ، ومىا ككىر  احلنابلىىة هنىا متجىىه  الىذي حيتىا  إ 
فرز  عليل صىةيح ، لكىن حيى  ي ثعىرد العىرا مالفىه ، أمىا لىز شىرد العىرا مالفىه فيعتىا العىرا كمىا قىال 

 .العي  ابن سعدي رمحه اهلل 
 . لرب املال   -يف وقتنا احلايل  –وا ن يف البنزك 

 [وكذا مساقاة ومزارعة ]  :له قو 
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إكا اختلفىىىا يف املعىىىروط يف املسىىىاقال واملاارعىىىة فىىىاحلك  واحىىىد ، فىىىلكا اختلفىىىا يف النصىىىيا املعىىىروط أهىىىز لصىىىةاب 
املارعة أم للماارع ، أهز لصاحا النخل أم ملن  زاها بسقي وحنز كل  وهز العامل ، فلكا اختلفا يف كل  فىلن 

 .ا ي ثعرد عرا مالفه النصيا املعروط ثكزن للعامل م
وإكا اختلفىىا يف قىىدر  فةينفىىذ القىىزل قىىزل امليىىارب ، فىىلكا ادعىى  العامىىل أن املعىىروط هىىز النصىىف ، وأنكىىر هىىذا 

بل املعروط هز الثل  فالقزل قزل رب املىال ، وكلى  دنىه منكىر والعامىل مىدعي ، فىرب املىال : امليارب وقال 
ن الثلى  ، وا خىر ثدعيىه ، والبينىة على  املىدعي واليمىني على  مىن ثنكر أن ربر  من مالىه هىذا النصىيا الاائىد عى

 .أنكر ، وعليه فيةلف امليارب أهنما قد ا فقا عل  الثل  ا النصف فلن حلف حك  بقزله 
 [وال يضارب بمال آلخر إن أضر األول ولم يرض فإن فع  رد حصته في الشركة ]  :قوله 

أن ثعمىل لىه عمىرو مبالىه ، مث ا فى  عمىرو مىع بكىر على  أن ثعمىل لىه ا فى   ثىد وعمىرو على  : مثال هذ  املسألة 
 عمرو مباله ، فرل جيز  كل  ؟

 :هنا ا ربلز من حالني 
 .أن ثكزن هذا العقد اجلدثد للميارب ا خر ميرا بادول  -1
 .أا ثكزن ميرا به  -1

أن ثسىىتفرغ وقتىىه بالعمىىل فيرىىا ،  فىىلن كىىان ميىىرا بىىادول كىىأن  كىىزن امليىىاربة ادو  كات مىىال كثىى  و تىىا  إ 
، ودنىىه دخىىل معىىه علىى  عقىىد ( ا ضىىرر وا ضىىرار :)  -صىىل  اهلل عليىىه وسىىل   -فةينفىىذ ا جيىىز  لقىىزل النىىيب 

رضىىي  وإن  : مقتيىا  أن ثفىىرغ وقتىه للعمىىل دنىىه مىال كثىى  حيتىىا  إ   فىرغ ، لكىىن إن رضىىي ادول بىذل  وقىىال 
 .ال بأي بذل  كان علي ضرر فةينفذ ثكزن قد أسقط حقه ف

 .أما إكا كان  املياربة اجلدثدل ا لل باملياربة ادو  فال بأي اا 
فلكا فعل امليارب مياربة ودثدل ميرل بادول وي ثرل ادول ردت حصته يف العىركة أي رد الىربح اجلدثىد يف 

أي الىىربح  -دن هىىذا املىىال : زا العىركة ادو  ، فىى د رحبىىه الىىذي ثكىىزن يف العىىركة الثانيىىة إ  العىىركة ادو  ، قىىال
للعىىركة ادو  ، فيكىىىزن الىىربح للعىىىركة ادو  ، وهىىذا هىىىز  -أي منفعتىىىه  -قىىىد اسىىتة  مبنفعتىىىه وهىىي  -اجلدثىىد 

املذها ، وقال املزف  ما حاصله إن العىركة ادو  ا  سىتة  هىذا املىال وهىذا الىربح ، بىل  كىزن للعامىل ، وإن 
دن رب املال يف العركة ادو  لىيس لىه يف العىركة الثانيىة ا عمىل وا مىال ، أضر كل  بالعركة ادو  ، وكل  

فلىى  ثسىىتة  شىىيفا مىىن الىىربح يف العىىركة الثانيىىة ، وغاثىىة ادمىىر أن هىىذا الروىىل العامىىل قىىد  عىىدم حيىى  دخىىل يف 
عامىىل ا العىركة الثانيىة على  ووىىه ثيىر بىادو  ، فكمىىا لىز  ىرك العمىل وكمىىا لىز اشىتغل ملصىىلةة نفسىه و عىدي ال

 .ثزوا عزضا  ، وهذا هز ما اختار  شي  اإلسالم ابن  يمية وهز الراوح ، فةينفذ ثكزن العامل قد  عدم 
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وأما إكا ضارب مبال العركة ادو  وأدخل مال العركة ادو  يف العركة الثانيىة فىال إشىكال أن هىذا الىربح ثكىزن 
يرا ، فدفع ععرل  اا منرىا دحىد ثعمىل لىه فىال شى  للعركة ادو  ، فمثال أعطا  مائة ألف عل  أن ثعمل ف

أن الربح النا ج من هىذ  الععىرل  اا راوعىة إ  العىركة ، دن رب املىال يف العىركة ادو  لىه يف العىركة الثانيىة 
مال أثيا ، وإن كان بغ  إكنه فال جيز  له أن ثيارب بغ  إكنه وعليه فاليمان عل  العامل ، فلز دفع العامل 

 .مال املياربة فةصل  لف باملال فلن العامل ثيمنه دنه قد  عدم  بعض
 [وال يقسم مع بقا  العقد إال باتفاقهما ]  :قوله
دخىىال يف العىىركة هىىذا منىىه املىىال ، وهىىذا منىىه العمىىل ، فىىال ثقسىى  الىىربح ، كىىأن ثعطيىىه مائىىة ألىىف علىى  أن : مثالىىه 

ح وهىز ععىرون ألفىا ا ثقسى  إا برضى  الطىرفني ، أمىا ثعمل اىا ، فأصىبة  بعىد سىنة مائىة وععىرون ألفىا فىالرب
إكا انترى  العقىد فىىال إشىكال يف القسىىمة ، فىال ثقسىى  الىربح مىىع بقىاء العقىىد إا با فاقرمىا وكلىى  دن بقىاء الىىربح 

 .مع رأي املال ثكزن وقاثة له ، فلكا ا فقا عل  القسمة أو كان  معرو ة فالسلمزن عل  شرو ر  
 [س المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قب  قسمته أو تنضيضه وإن تلف رأ]  :قوله 

إكا  لف رأي املال أو بعيه بعد التصرا أي بعد التصرا يف هىذا املىال الىذي وقعى  عليىه العىركة ، فلنىه جيىا 
هىز التنيىيض من الربح قبل قسمته أو  نيييه ، والتنييض هز رد  إ  النقىد ، فىلكا رد املتىاع إ  نقىد ، فرىذا 

، كأن  كزن ثيابا فتباع و ىزل إ  نقىد ، فىلكا حصىل  لىف يف رأي املىال أو خسىارل وىا مىن الىربح قبىل قسىمته 
وقبل  نيييه فينال التنييض مىع ا اسىبة منالتىه مىع املقامسىة ، ومهىا إكا ا فقىا على  املعىا رل أو على  أخىذ وىاء 

حيى  حصىل يف رأي املىال شىيء مىن الىنقل فةينفىذ ا معاع أو حنز كلى  فقىد ا فقىا على  كلى  مىن الىربح ، و 
بد أن جيا من الربح واملتبقىي بعىد رأي املىال هىز الىربح ، وهىذا ظىاهر دن اا فىاا يف القسىمة إبىا هىز بعىد رأي 
املال ، أما إكا حصل  فيه خسارل أو  لف بعد املقامسة أو بعد  نيييه ومعرفة كل واحد منرما ماله ، فةينفذ 

ي املىىال ، وكلىى  دن امليىىاربة قىىد انترىى  ، فتكىىزن اخلسىىارل قىىد وقعىى  بعىىد امليىىاربة ، وإن كانىىا قىىد ا جيىىا رأ
أنعفا مياربة ودثدل فتكزن هذ  اخلسارل ا املياربة اجلدثدل ا يف املياربة ادو  ، فلكا كان رأي املال مائة 

ثكىن فيىه أي خسىارل فكىان لكىل واحىد ألف ، والربح مائىة ألىف ، وبعىد القسىمة أو بعىد التنيىيض وا اسىبة ي 
منرمىىا مخسىىزن ألفىىا يف هىىذا املىىال ، ومهىىا قىىد نزثىىا ميىىاربة ودثىىدل فةينفىىذ إكا حصىىل  خسىىارل أو  لىىف يف رأي 

 .املال فتكزن يف العركة اجلدثدل 
فلن  لف رأي املال أو بعيه قبل التصرا انفسخ  يف التىالف وكىان رأي املىال البىاقي كالتىالف قبىل القىبض ، 

 .  بعد التصرا فقد دار يف التجارل وشرع را قصد بالعقد من التجارل املؤدثة إ  الربح  أما
 :وهنا مسائ  في باب المضاربة 
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 :المس لة األولى 
إكا فسىدت فللعامىل أوىرل املثىل ، فىلكا حصىل فسىاد يف العىركة كىأن ا ثىذكر  -أي شركة امليىاربة  -أن العركة 

 كزن شركة فاسدل فما احلك  ؟يف العركة سر  العامل فةينفذ  
قدرو  عامال أو ا ، وقدروا له ما ثأخذ  فيأخذ  ، وقال شىي  اإلسىالم بىل : قال احلنابلة له أورل املثل ، فيقال 

له نصيا املثل أي أسر  املثل كالنصف ، مبعن أن ثقدر هذ  شركة من العركات ، وثقدر هىذا مىال قىدر  كىذا 
ذا ، ومىىن املرىىارل العىىيء املعىىني فنقىىدر نصىىيبا لىىه كىىذا وكىىذا فيأخىىذ  ، وهىىذا هىىز ، وهىذا عامىىل عنىىد  مىىن احلرفىىة كىى

 .العدل كما قال العي  عبد الرمحن بن سعدي 
 :المس لة اللانية 

 هل جيز  للعامل أن ثتعامل اذا املال نسيفة ؟
 نسيفة أم ا ؟اجتر اا يف القما  ، فرل له أن ثبيع شيفا من القما  : أعطا  مائة ألف ، وقال : مثال 

قال احلنابلة وهز مىذها اجلمرىزر ا جيىز  كلى  ، وكلى  ملىا فيىه مىن املخىا رل ، فىلن النسىيفة فيرىا خمىا رل ، فىال 
جيز  أن ثدخل اذا املال فيما فيه خما رل ، وقال ادحناا وهز رواثة عن اإلمام أمحىد بىل جيىز  هىذا ، دن هىذا 

كن العريف كاإلكن اللفاي ، وما ككرو  راوح حي  كان عرفىا ، أمىا إكا را ثعتاد  التجار ، والعادل نكمة ، واإل
ي ثكن عرفا فذل  ا جيز  وعليه اليمان ملا فيه من املخا رل ، وأما إكا أكن يف رب املىال فرىذا ا إشىكال فيىه 

. 
املسىتع  فلنىه  والعامل يف املياربة أمني دنه متصرا فيه بلكن مالكه عل  ووه ا ربىتل بنفعىه كالزكيىل مىالا

 . إا مع التعدي والتفرثط  –العامل  –ربتل بالنفع وعليه فال ثيمن 
 فص 

 [شركة الوجوه : اللالث ]  :قوله 
اجلىىا  ، أي العىىركة الىىع سىىببرا اجلىىا  ، وصىىزرما أن ثعىىتك اثنىىان فىىأكثر : أي العىىركة بىىالزوز  ، واملىىراد بالزوىىه 

ن اا وثكزن الربح بينرما وه  ثأخذون هذ  ادمىزال يف الذمىة على  بأخذ شيء من ادمزال يف كمتيرما وثتاورا
 ثقة التجار ، وا ثعتط أن ثعتكا يف البيع والعراء ، فلكا قال كل واحد منرما أن  وكيل يل

وكفيل بالثمن الىذي  خىذ  فىلن احلكى  ثثبى  ، أو ا فقىا على  أن ثكىزن بينرمىا شىركة ووىز  ، إكن شىركة الزوىز  
كىىزن كىىل واحىىد منرمىىا وكىىيال عىىن ا خىىر وكفىىيال لىىه ، فىىلكا ا فقىىا علىى  هىىذا فاشىىتم  ثىىد بيىىاعة مث حقيقترىىا أن ث

باعرا فيكزن  صرفه يف هذ  السلعة شراء وبيعا ثكزن عن نفسه أصالة وعن عمرو وكالىة ، وثكىزن الىربح بينرمىا 
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عىىه فيىىه  صىىف عىىن نفسىىه علىى  مىىا ا فقىىا عليىىه ، وكىىذل  إكا اشىىتم عمىىرو شىىيفا مىىن السىىلع مث باعرىىا فعىىراؤ  وبي
 .أصالة ، وعن  ثد وكالة ، و ثد كفيل له ، فال ثعتط أن ثكزن البيع والعراء بينرما بالسزثة 

دنىه ا مىال فيرىا وا عمىل ، : وقد أوىا  هىذا النىزع احلنابلىة وادحنىاا ، ومنىع منرىا املالكيىة والعىافعية ، قىالزا 
عركة مبنية عل  الذم  ، وا عمل فيرا أثيىا ، وكىل منرمىا ثعمىل فرما ا مال هلما ، بل املال يف الذمة فرذ  ال

اذا املال الذي ثأخذ  مث ثتصرا فيه  صرفات جتارثة وثكزن الربح بينه وبىني ا خىر ، وقىال احلنابلىة وادحنىاا 
بل هي صةيةة دن ادصل يف املعامالت احلىل ، ولىيس فيرىا غىرر رنعرىا ، ودن حقيقترىا كمىا  قىدم أن كىل : 
 .احد منرما وكيل عن ا خر وكفيل له ، وما كها إليه احلنابلة وادحناا هز الراوح إكا ا مانع منرا و 

 [أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما ربحا فبينهما ]  :قوله
نيىع بيننىا شىركة كىل منىا ثعىتي مىا : كأن ثكزن اثنان هلمىا وواهىة ، والنىاي ثعرفىزهن  وثثقىزن فىير  ، فيقىزان 

وثبيىىع ، وثكىىزن وكىىيال لدخىىر ، وا خىىر كفيىىل لىىه ، مث ثكىىزن الىىربح بينىىا ،  -بنىىاء علىى  شىىروط ثيىىعزهنا  -شىىاء 
 .ئال ، وادصل يف املعامالت احللفرذ  العركة حقيقترا وكالة وكفالة ، والزكالة وائال ، والكفالة وا

 [وك  واحد منهما وكي  صاحبه وكفي  عنه باللمن ]  :قوله 
كىىزن وكىىيال عىىن صىىاحبه ، وكفىىيال عنىىه بىىالثمن ، وهىىذا هىىز مقتيىى  عقىىد العىىركة أي شىىركة فكىىل واحىىد منرمىىا ث

 .الزوز  ، وعليه فال ثعتط يف عقد العركة التنصيل عل  كل  ، دن هذا هز مقتي  العقد

 [والملك بينهما على ما شرطاه ]  :قوله
مىىزال الىىع  أخىىذها وأنىىا  خىىذها يل فامللىى  والىىربح أثيىىا كمىىا سىىيأيت ثكىىزن علىى  مىىا شىىر ا  ، كىىأن ثقىىزل هىىذ  اد

 :الثل  ول  الثلثان ، أو حنز كل  فالسلمزن عل  شرو ر  ، كذل  الربح ولذا قال املؤلف 

 [والربح على ما شرطاه ]  :قوله 
 .الربح بيننا مناصفة أو حنز كل  فاملسلمزن عل  شرو ر  : فلكا قال 

 [والوضيعة على قدر ملكيهما ]  :قوله
اخلسارل مروعرا املال ا الربح ، فلكا كان لكل واحد منرما من املال النصف ، ودحدمها من الىربح ملا  قدم ، ف

الربىع ، ولدخىىر ثالثىة أربىىاع ، فتكىىزن الزضىيعة بىىالنار إ  امللىى  ، وعليىه فتكىىزن الزضىىيعة يف املثىال املتقىىدم علىى   
 .وهنا كذل   كل واحد منر  قدر النصف ، وهذا با فاا أهل العل  يف شركة العنان
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 .وا ثعتط ككر ونس ما ثعتثانه وا قدر وا وق  

 [شركة األبدان أن يشتركا فيما يكتسبان ب بدانهما : الرابع ]  :قوله 
هىىذا هىىز النىىزع الرابىىع ، وهىىي شىىركة ادبىىدان أو ادعمىىال ، وهىىي أن ثعىىتكا فيمىىا ثكتسىىبان بأبىىداهنما ، فيجتمىىع 

ننا مىن العمىل والىربح ثكىزن شىركة بيننىا ، فيكىزن الىربح بيننىا على  مىا ثتفقىان ما ثكزن بي: عامل وعامل وثقزان 
عليىىه ، كمىىا ثقىىع هىىذا يف الزرشىىات كزرشىىات النجىىارل وغ هىىا ، وقىىد ا فىى  القىىائلزن بعىىركة ادبىىدان ا فقىىزا علىى  

أن ثعىتك وزا ها فيما إكا كان العرثكان صنعترما واحدل ، واختلفزا فيمىا إكا كانى  صىنعة كىل واحىد خمتلفىة كى
  اور وحداد أو حنز كل  ؟

فىىذها احلنابلىىة إ  صىىةة العىىركة ، وقىىال املالكيىىة ا  صىىح ، وعللىىزا املنىىع بقىىزهل  إن مقتيىى  العىىركة أن ثكىىزن 
أ ىى  روىىل ليعمىىل لىىه هىىذا العىىرثكان صىىنعة ، فىىا ف  معرمىىا ، فلىى  ثقىى  : العامىىل ا خىىر العىىرث  ضىىامنا ، مبعىىن 

وهىىز العىىرث  ، فىىلن العىىرث  ضىىامن ، وهىىذا مقتيىى  العىىركة ، وعليىىه فىىلكا كىىان صىىانعرا اىىا ، فلهنىىا  لىىام ا خىىر 
العرث  ا ثتقن هذ  الصنعة الع ا ف  شرثكه مع أونيب عل  صنعترا فةينفذ ا ثتمع  هذا مع كزنه ضامنا ، 

كزنىه ضىامنا   وأما دليل احلنابلة فرز ادصل ، وهز أن ادصل يف املعامالت احلل ، وأوابزا عن دليل املالكية بأن
ا ثلىىام منىىه أن ثقىىزم هىىز بالعمىىل ، بىىل ركىىن أن ثسىىتأور أوىى ا ليعمىىل هىىذا العمىىل ، أو أن ثتىىاع لىىه متىىاع اىىذا 

إكا كىان  -أي املالكيىة  -وثىدل على  هىذا أنكى   قزلىزن : العمل ، فال ثعىتط أن ثقىزم هىز اىذا العمىل ، قىالزا 
كة ، مىع أن ادمرىر إكا ي ثقى  اىذا العمىل فىلن مىن دونىه العمال أحدمها أمرر من ا خر فلنك   صىةةزن العىر 

مىىن العمىىال ا ركىىنر  أن ثقزمىىزا بىىه كمىىا أراد الطالىىا ، فىىلكا وىىا  هىىذا فىىلكا اختلفىى  الصىىفة فكىىذل  ، وهىىذا 
القزل هز الراوح ، واحلاوة داعيىة إ  مثىل كلى  فىلن املصىانع الكبى ل وورشىات السىيارات وحنىز كلى   تىا  إ  

 .وقد ثعتكزن فيرا مع اختالا مرنر  عدل مرن ، 

 [فما تقبله أحدهما من عم  يلزمهما فعله ]  :قوله 
 .كما  قدم دن هذا هز مقتي  عقد العركة وهز اليمان 

 [وتصح في االحتشاش واالحتطاب وسائر المباحات ]  :قوله 
،  حتطىىاب وسىىائر املباحىىات، وكىىذل  اا صىىح يف ااحتعىىا  بىىأن حيتعىىزا وثكىىزن الىىربح بينرمىىا علىى  مىىا شىىر ا  

 .كأن ثعتط أصةاب السيارات الع  مل السلع يف محل البيائع و كزن ادربا  بينر  عل  ما ثعت زن
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،   اإلسىالموالقزل بعركة ادبىدان هىز املعىرزر يف مىذها احلنابلىة وهىز مىذها مجرىزر العلمىاء وهىز اختيىار شىي
ن شىركة ادبىدان ا  صىىح ، وكلى  ملىا فيرىىا مىن الغىرر ، وقىىد وقىال العىافعية وهىز اختيىىار ابىن حىام مىىن الااهرثىة إ

هنىى  العىىرثعة عىىن الغىىرر ، فلنىىه إكا اشىىتك العىىامالن فقىىد ثعمىىل أحىىدمها وا ثعمىىل ا خىىر ، فىى بح هىىذا وا ثىىربح 
ا خىىر ، فتكىىزن فيرىىا خمىىا رل وقمىىار ، واسىىتدل أصىىةاب القىىزل ادول مىىا روا  النسىىائي وغىى   مىىن حىىدث  ابىىن 

اشىىتك  أنىىا وعمىىار وسىىعد ثىىزم بىىدر فجىىاء سىىعد بأسىى ثن وي أوىىو أنىىا وا عمىىار بعىىيء لكىىن " :مسىىعزد قىىال 
احلدث  إسناد  منقطع ، وما كهىا إليىه اجلمرىزر هىز الىراوح دن ادصىل املعىامالت احلىل ، وأمىا مىا ككىر  أهىل 

 إن حصىل ، لكىن إن  القزل الثا  من ثبزت الغرر فلن الغرر ليس مطردا يف مثل هذ  العركة ، مث هز غىرر ثسى 
 .كان الغرر ظاهرا فيتزوه املنع كما كها إليه العافعية 

 [وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه ]  :قوله 
فىىلكا مىىرل أحىىد العىىرثكني فالكسىىا بينرمىىا علىى  مىىا شىىر ا  ، وحينفىىذ هنىىاك ضىىرر ثلةىى  الصىىةيح فلنىىه ثعمىىل 

( وإن  البه الصةيح أن ثقي  مقامه لامىه )  :، فيدفع هذا الغرر مبا ككر  املؤلف يف قزله وثعارك يف رحبه ا خر
 .وإا فله الفس  ، فله أن ثفس  هذ  العركة إن أذ أن ثقي  مقامه 

وظاهر كالم املؤلف أنه إن  رك العمل غى  معىذور فىلن الكسىا ا ثكىزن بينرمىا بىل ا كسىا وا ربىح ، وهىذا 
يف املىذها ، وككىر  املزفى  يف املغىين احتمىاا ، والقىزل الثىا  وهىز الصىةيح يف املىذها ولىيس  هز أحد القىزلني

براوح من حي   الدليل أن له نصيبه من الربح وهذا قزل ضعيف ، وكل  دن املسلمزن عل  شرو ر  ، ومها 
 .ة  من الرثح شيفا قد دخال يف هذ  العركة عل  أن ثعمال فيرا ، فل  ثعمل ا خر فأخل بالعرط فل  ثست

وإكا  لا أحد العرثكني ادورل فيلام املستأور أن ثعطيه إثاها وكل  دنه شرث  ثتصرا يف هذ  العىركة عىن 
نفسه أصالة وعن شرثكه وكالة ، وله أي للمستأور لطالا الصنعة أن ثعطي ادورل أثرما شىاء دن كىل واحىد 

 .منرما ثتصرا عن نفسه أصالة وعن شرثكه وكالة 
ا  صىىح شىىركة الىىدالني دن العىىركة ا لىىر  عىىن الزكالىىة واليىىمان وا وكالىىة هنىىا دنىىه ا ركىىن  زكيىىل أحىىدمها و 

عل  بيع مال الغ  ، واضمان دنه ا دثن ثص  من كمة واحىد منرمىا وا  قبىل عمىل وأمىا جمىرد النىداء وعىرل 
 .  املتاع وإحيار الابزن فيجز  ااشتاك فيه 

أن يفلوض كل  منهملا إللى صلاحبه كل  تصلرف ملالي وبلدني ملن أنلواع : شركة المفاوضلة الذامس ]  :قوله
 [الشركة 
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فيقزل نعتك أنا وأنى  يف شىركة ادبىدان وشىركة العنىان وشىركة الزوىز  وامليىاربة وهىي وىائال ، دهنىا إكا صىة  
 .العركة منفردل صة  عل  ورة ااوتماع وادصل يف املعامالت احلل

 [على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال والربح ]  :قوله 
 .كما  قدم 

 [فإن أدخال فيها كسبا أو  رامة نادرين أو ما يلزل أحدهما من ضمان  صب أو نحوه فسدت]  :قوله 
أنىىا وإثىىاك مالنىىا واحىىد ، فمىىا رحبىى  فبيىىين وبينىى  ، ومىىا خسىىرت فعلىىي وعليىى  ، وإكا أ ىىاك إرث فلىىي : إكا قىىال 

فعلىىي وعليىى  ، وإكا حصىىل عليى  ضىىمان وناثىىة أو غصىا أو حنىىز كلىى  فعلىىي ولى  ، وإكا ووبىى  عليىى  دثىة 
 .وعلي  ، وإكا حصل أي ربح من ادربا  فلي ول  ، وهكذا فرذا ا جيز  دنه فيرا غرر 

 باب المساقاة
دفىع شىجر : مفاعلة من السقي ، ومسي  مساقال دن أه  ما ثكزن فيرا هز السقي ، واملسىاقال هىي : املساقال 
ن ثقىىزم بسىىقيه والعمىىل عليىىه علىى  وىىاء معىىاع معلىىزم ، فرىىي دفىىع شىىجر ولىىز ي ثغىىري إ  مىىن ثقىىزم بسىىقيه إ  مىى

أن ثدفع  ثد بستانه الذي فيه لىل أو حنىز كلى  إ   خىر ليقىزم هىذا : والعمل عليه من  أب  وحنز كل  ، مثاله 
ملا ثبلت الثمىار ، وادصىل يف املسىاقال  ا خر بسقيه و أب   وإصال  شأن الثمر وااهتمام به وله الربىع مىثال مىن

عامل  أهل  خبيلر عللى شلطر :)  -صلى اهلل عليه وسللم  -في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي 
فرذا هز ادصىل يف املسىاقال أو املفاحلىة ، فالعىجر هنىا لبيى  املىال ، وعامىل  i(ما يذر  منها من ثمر أو زرع 

يف عرىد  عامىل عليىه أهىل خبى  مىن اليرىزد على  أن ثعملىزا عليىه  -سىل  صىل  اهلل عليىه و  -عليه ويل املسىلمني 
 .وهل  شطر مثار  

 [تصح على شجر له ثمر يؤك  ]  :قوله
فتصح املساقال عل  شجر له مثر ثؤكل ، كعجر النخيل أو شجر العنا ، وظاهر  أن العجر إكا كان لىه مثىر ا 

 لىىىر  منىىىه املىىىادل الىىىع  ىىىدبغ اىىىا اجللىىىزد ، أو غ هىىىا مىىىن ثؤكىىىل فىىىلن املسىىىاقال ا  صىىىح فيىىىه ، وكلىىى  كىىىالقرظ الىىىع
ادشجار كات الثمار املقصزدل املنتفع هلا لكنرا ا  ؤكل سزاء كان  مثارها خعبا أو دواء أو غى  كلى  ، وهىذا 
هز املعرزر من املذها ، والقزل الثا  يف املذها وهز مذها املالكية أن املسىاقال  صىح على  كىل شىجر كي 

صىىزد سىىزاء كىىان رىىا ثؤكىىل أو رىىا ا ثؤكىىل ، وهىىذا القىىزل هىىز الىىراوح ، وكلىى  للقيىىاي الصىىةيح علىى  مثىىر مثىىر مق
 .النخيل  امع اانتفاع بالثمر ، ودن ادصل يف املعامالت احلل وا دليل رنع من كل  
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د  هىىر  كىىالزرد وأحلىى  املزفىى  رمحىىه اهلل وهىىز قىىزل  ائفىىة مىىن أصىىةاب اإلمىىام أمحىىد احلقىىزا مىىا ثقصىىد ورقىىه أو ثقصىى
 .واليامسني وحنز كل  ، وهز قياي صةيح وادصل يف املعامالت احلل 

 [وعلى ثمرة موجودة ]  :قوله 
كذل   صح املسىاقال على  مثىرل مزوىزدل ، مبعىن غىري لىال فىأمثر هىذا النخىل وحيتىا  إ  عناثىة وعمىل ، فلىه أن 

 .وائا دن ادصل يف املعامالت احلل  ثساقي عليه أحدا ليعمل له ح  ثت  نيج هذ  الثمار ، فرذا
 [وعلى شجر يغرسه ويعم  عليه حتى يلمر بجز  من اللمرة ]  :قوله

كذل   صح املساقال على  شىجر ثغرسىه ، كىأن ثقىزل هىذ  أرضىي وهىذا للىي فىاغري النخىل يف أرضىي واسىقرا 
ا بىني املسىألة السىابقة وهىذ  واعمل عليرا ول  النصف أو الثل  أو حنز كل  ، فرذا وائا ، وكل  دنه ا فىر 

 .املسألة إا ماثد عمل من العامل ، حي  إنه هنا ثاثد عمله بالغري وهذا ا رنع من الصةة 
 ىاء مىن الثمىار ، وي ثكىن معىاعا : أي  اء من الثمرل معىاع معلىزم ، أمىا لىز قىال لىه (  اء من الثمرل ) وقزله 

را يف هىذ  ادرل ولى  مثىار هىذ  النخيىل الععىر أو لى  مثىار هىذ  فلنه ا ثصح ، فلز قال هذ  مائة للىة اغرسى
ل  سىتزن : النخيل الععرثن أو ل  مثار ليل هذ  اجلرة أو ل  مثار هذا النزع فرذا ا جيز  ، وكذل  لز قال 

 نىتج  وسقا أو حنز كل  ، فرذا كله ا جيز  ملا فيه من الغرر ، فقد ثنتج هذا النزع وا ثنتج النىزع ا خىر ، وقىد
 .هذ  اجلرة وا  نتج اجلرة ادخرم 

 [وهو عقد جائز ]  :قوله
أن ثفس  فرز عقد وائا بني الطرفني ، فمثال ا فقا عل  أن ثعمىل  -ملال  العجر وللعامل  -أي لكل منرما 

فلىه  أنىا أرثىد الفسى  ،: له يف بستانه الذي فيه ليل ، والثمار بينرما مناصفة ، فلما مي  شرر قال رب املال 
أنىىا أرثىىد الفسىى  فلىىه الفسىى  ، وهىىذا هىىز املعىىرزر يف مىىذها احلنابلىىة ، وهىىذ  املسىىألة : الفسىى  ، أو قىىال العامىىل 

 : فيرا ثالثة أقزال 
 .هز هذا القزل وأن املساقال واملاارعة عقد وائا بني الطرفني ، وهز املعرزر من املذها : القزل ادول 
املىذها وهىىز مىىذها اجلمرىىزر أن عقىىد املسىاقال عقىىد ا م بىىني الطىىرفني فىىال وهىىز القىىزل الثىىا  يف : القىزل الثىىا  

جيىىز  للمالىى  وا للعامىىل أن ثفسىى  ، وهىىز اختيىىار شىىي  اإلسىىالم والعىىي  عبىىد الىىرمحن بىىن حسىىن والعىىي  عبىىد 
 .الرمحن بن سعدي 

 م مىىن ورىىة وهىىز قىىزل لىىبعض احلنابلىىة وهىىز اختيىىار العىىي  نمىىد بىىن عبىىد الزهىىاب أنىىه عقىىد ا: القىىزل الثالىى  
املال  ووائا من ورة العامل ، فاملال  ليس له أن ثفس  إا برض  العامل ، وأما العامىل فيجىز  لىه أن ثفسى  

 .ولز ي ثرل مال  العجر 
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قلال ألهل   -صلى اهلل عليه وسلم  -فاستدلوا بحديث ابن عمر وفيه رواية أن النبي أما أهل القزل ادول 
 -صىل  اهلل عليىه وسىل   -فرىذا ثىدل على  أهنىا عقىد وىائا والنىيب : قىالزا  (ئنا نقركم فيها عللى ملا شل:) خبير 

كامليىاربة ، وامليىاربة باا فىاا عقىد وىائا ، فكىذل  : ثقره  فيرا وهىز نائىا املسىلمني على  مىا ثعىاء ، قىالزا 
 .هنا 

قىىد ا م فكىىذل  عقىىىد وأمىىا أهىىل القىىزل الثىىىا  الىىذثن قىىالزا أهنىىا عقىىىد ا م فقاسىىزها علىى  اإلوىىارل ، فاإلوىىىارل ع
وإكا ي  كىن عقىدا ا مىا فىلن يف كلى  ضىررا ، فقىد : املساقال  امع أن فيرما كليرمىا العىزل والكسىا ، قىالزا 

ثعمل العامل عدل أشرر مث بعد كل  ثقزل لىه فسىخ  ، وحينفىذ ثتيىرر العامىل ، وا ضىرر وا ضىرار كمىا قىال 
 . -صل  اهلل عليه وسل   -النيب 

اليرر إبا حيل  العامل ، فال ضرر عل  املال  ، فجعلنا  ا ما يف ح  املال  ، : الثال  فقالزا  وأما أهل القزل
 .ح  ا ثتيرر العامل ، وأما العامل فرز عقد وائا من ورته 

فىىىرا بىىىني اإلوىىىارل : وأوىىىاب أهىىىل القىىىزل ادول عمىىىا اسىىىتدل بىىىه أهىىىل القىىىزل الثىىىا  مىىىن قىىىزهل  بأهنىىىا إوىىىارل قىىىالزا 
، فىىلن اإلوىىارل نىزع بيىىع ، فرىىي بيىع للمنفعىىة ، ولىىيس كىذل  يف املسىىاقال ، بىىل املسىاقال أشىىبه بامليىىاربة واملسىاقال 

فكالمها فيه نزع اشتاك ، فاملياربة ثىدفع املىال وثعمىل ا خىر ، وهنىا يف املسىاقال ثىدفع العىجر وثعمىل ا خىر ، 
 :ثذكر  املؤلف وأما اليرر الذي ثقزلزن إنه ثلة  العامل فرز مدفزع مبا : قالزا 
 [فإن فسخ المالك قب  ظهور اللمرة فللعام  األجرة ، وإن فسذها هو فال شي  له ]  :قوله 

فلما أن ثكزن الفس  قبل ظرزر الثمرل أو بعد ظرزرها ، فىلن كانى  الثمىرل قىد ظرىرت فقىد ثبى  حى  العامىل ، 
 :د فال ربلز من حالني وله نصيبه من الثمرل الع ظررت ، وأما إكا كان  الثمار ي  ارر بع

أن ثكزن العامل هز الذي فس  ، فلكا فس  هز فقد أسقط حقه فال شيء له ، وكل  دن العقد فيىه : ادو  
أنىىىه ثعمىىىل حىىى   ارىىىر الثمىىىرل ، ولىىىه نصىىىيا مىىىن الثمىىىار ، وحيىىى  ي ثصىىىا حىىى   ارىىىر الثمىىىار فىىىال شىىىيء لىىىه ، 

 .والسلمزن عل  شرو ر  
رىىة املالىى  ، فنىىدفع اليىىرر الىىذي ثكىىزن علىى  العامىىل بىىأن نعطيىىه أوىىرل املثىىل ، أن ثكىىزن الفسىى  مىىن و: الثىىا  
 .اشتغل مخسة أشرر وأورل مثله كذا وكذا ، فيعطيرا إثا  املال  : فمثال 

وفيما ككرو  نار ، فلن إعطاء العامل أورل املثل فيه نار ، فرما قد  عاقىدا على  أن ثكىزن للعامىل نصىيا مثلىه 
ز إبا اشتغل هذ  املدل عل  أن له ما شرط له من الربع أو الثل  أو حنز كلى  ، فلعطىاؤ  مساقال ا إوارل ، وه

أورل املثل ربالف العىرط ، واملسىلمزن على  شىرو ر  ، والىذي ثقىزم واهلل أعلى  مىا كهىا إليىه اجلمرىزر مىن أنىه 
 وقلللال  وفلللوا بللالعقوديلللا أيهللا اللللذين آمنللوا أ قوللله عقىىد ا م ، وكلىى  دن اهلل أمىىر باإلثفىىىاء بىىالعقزد يف 
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وهىذا عقىد وعرىد فرىز عقىد ا م ، فادصىل يف العقىزد اللىاوم ، إا أن  وأوفوا بالعهلد إن العقلد كلان مسلؤول
ثأيت دليل ثدل عل  عدم لاومرا كما ثكزن هذا يف الزكاات ويف العركات فلهنا وكالة ، وكما ثقىع يف التاعىات 

هىىا فيبقىى  علىى  ادصىىل ، ودن املسىىلمني علىى  شىىرو ر  ، وهىىذا قىىد فرىىي عقىىزد وىىائال بدالىىة اددلىىة ، وأمىىا غ  
نقللركم فيهللا علللى مللا :)  -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -وأمللا قوللله دخىل علىى  شىىرط وعقىىد فيجىىا أن ثىىزيف بىىه ، 

 -صللى اهلل عليله وسللم  -قولله : فيجمع بينه وبني اددلة الع استدل اا أهل القزل الثا  بأن ثقىال  (شئنا 
أي مىن السىنزات ، فىأنت   عملىزن هىذ  السىنة ، وسىنزات بعىدها نقىرك  على  مىا  (فيها عللى ملا شلئنا نقركم :) 

شفنا ، فالصةيح ما كها إليه اجلمرزر وهز اختيار شي  اإلسالم وهز قزل لبعض احلنابلىة وهىز اختيىار العىي  
 .عبد الرمحن بن سعدي 

 يشترط ؟وعليه فه  يشترط تحديد سنة أو سنتين أو نحو ذلك أو ال 
املعرزر عند العافعية أنه ثعتط ، فىلكا ي  ىد سىنزات فرىي مسىاقال فاسىدل ، وقىال أبىز ثىزر مىن العىافعية وهىز 

ا ثعىىتط التةدثىىد ، وحينفىىذ  كىىزن هىىذ  املسىىاقال علىى  سىىنة ، فىىلكا دخىىل مىىن غىى   دثىىد : صىىاحا اوترىىاد 
لثمىىار  ارىىر كىىل سىىنة ، وا ثلةىى  اليىىرر فةينفىىذ  كىىزن علىى  سىىنة ، وهىىذا القىىزل هىىز الىىراوح ، وثىىدل عليىىه أن ا

صىل  اهلل عليىه  -حي  أبطل العقد أو فس  بعد سنة ، وقد ظرىرت مثىار سىنة وأخىذ نصىيبه ، وأثيىا فىلن النىيب 
فرىىذا ثىىدل علىى  عىىدم  (نقللركم فيهللا علللى مللا شللئنا :) قللال ي حيىىدد دهىىل خبىى  سىىنة وا سىىنتني بىىل  -وسىىل  

 .اشتاط التةدثد 
 [م  ك  ما فيه صالح اللمرة من حرث وسقي    وزبار  ويلزل العا]  :قوله

 .الابار كلمة غ  عربية ، واملراد اا قل الغصزن من شجر العنا ، دن يف بقائرا أثرا عل  الثمر 
 [وتلقيح وتشميس وإصالح موضعه ]  :قوله

 .أي إصال  مزضع التعميس 
 

 [وطرق الما  وحصاده ونحوه ]  :قوله 
وحصىىاد ) لعامىىل ، إكن كىىل مىىا ثكىىزن فيىىه صىىال  الثمىىرل فرىىز واوىىا علىى  العامىىل ، وقزلىىه هىىذ  ادعمىىال  لىىام ا

 .كذل  ما حيتا  إليه من  لة احلصاد وحنز كل  ( وحنز  
 [وعلى رب المال ما يصلحه ]  :قوله

 .ثعزد إ  املال ، أي عليه ما ثصلح املال ( ما ثصلةه ) اليم  يف قزله 
 [كسد الحائط ]  :قوله
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 .ان احلائط فيه اهندام أو حنز كل  فيجا عل  رب املال أن ثسد  فلكا ك
 [وإجرا  األنهار ]  :قوله 

فعنىىدما ثكىىزن هنىىاك هنىىر فيةتىىا  إ  أن حيفىىر يف ادرل ليزصىىل مىىاء  إ  هىىذا البسىىتان فرىىذا واوىىا علىى  رب 
 .املال 
 [والدوالب ونحوه ]  :قوله

املكىائن وحنزهىا ، هىذ  كلرىا واوبىة على  رب املىال ، إكن مىا : ا  لة ثستخر  اا املال ، ومثلرا عنىدن: الدواب 
ثتصىىل بادصىىل فرىىز واوىىا علىى  رب املىىال ، ومىىا ثتصىىل بىىالثمر وثصىىلةه فرىىز واوىىا علىى  العامىىل ، هىىذا كلىىه 
حي  ي ثعرد عرا مالا كل  ، إكا شرد العرا مالا كل  فالعرط العريف كالعرط اللفاىي ، فىلن كىان 

املكائن مثال ثكزن عل  العامل فرز عليه ، وإكا كان احلصىاد أو اجلىذاك إكا كىان العىرا العرا عل  أن إصال  
 .ثعرد أنه عل  رب املال فرز عليه وهكذا ، كذل  إكا كان هناك شرط لفاي فلنه ثعمل به 

 فص 
 [وتصح المزارعة ]  :قوله 

، والفىىرا بىىني املسىىاقال واملاارعىىة أن هىىي دفىىع أرل إ   خىىر ليارعرىىا علىى  وىىاء مىىن الىىربح معىىاع معلىىزم : املاارعىىة 
املسىىاقال يف العىىجر ، وأمىىا املاارعىىة فرىىي يف الىىارع مىىن قمىىح وشىىع  وكرل وحنىىز كلىى  ، و صىىح املاارعىىة كمىىا هىىز 
مذها فقراء احلدث  كاإلمام أمحد وإسةاا ابن خارة وأا ثزر وغ ه  من أهل العل  ، ودليل صةة املاارعىة 

أهىل خبى   -صل  اهلل عليه وسىل   -ني من حدث  ابن عمر حي  عامل النيب من السنة ما  قدم يف الصةية
ثىدل على  صىةة املاارعىة ، وككىر البخىاري يف صىةيةه ( و رع ) عل  شطر ما ربر  منرا مىن مثىر و رع ، فقزلىه 

ملدثنىة قىال مىا با -الصادا  -عن أا وعفر :" معلقا هذ  املعاملة عن  ائفة كث ل من الصةابة فقال رمحه اهلل 
أهل بي  هجرل إا ثارعزن عل  الثل  والربع ، و ارع علي وسعد بن مال  وعبد اهلل بن مسعزد وعمر بن عبد 
العاثا والقاس  وعرول و ل أا بكر و ل عمر و ل علي وابن س ثن ، وقال عبد الرمحن بىن ادسىزد كنى  أشىارك 

اء عمىر بالبىىذر مىن عنىىد  فلىه العىىطر وإن وىىاءوا عبىد الىىرمحن بىن ثاثىىد يف الىارع ، وعامىىل عمىر النىىاي على  إن وىى
 .وا ثعل  ملن  قدم من الصةابة خمالف فكان إمجاعا: قالزا  "بالبذر فلر  كذا 

صىىل  اهلل عليىىه  -وقىىال ادحنىىاا والعىىافعية بىىل ا  صىىح املاارعىىة ، واسىىتدلزا مبىىا ثبىى  يف الصىىةيةني أن النىىيب 
 -لسناد صةيح من حدث   ثد بن ثابى  حنىز  وفيىه أنىه سىفل ويف أا داود ب (نهي عن المحاقلة ) : -وسل  
واسىتدلزا حبىدث  رافىع بىن خىدثج " أن ي خلذ األرض عللى نصلف وثللث وربلع :" عن ا اقلة فقال  -أي  ثد 

أن نحاقل  بلاألرض عللى اللللث والربلع  -صلى اهلل عليه وسلم  -نهانا النبي :) يف البخاري وغ   أنه قال 
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مبىىا ثبىى  يف الصىىةيةني مىىن حىىدث  وىىابر بىىن عبىىد اهلل وهىىز حنىىز حىىدث  رفىىع بىىن خىىدثج و ( والطعللال المسللمى 
روىال هلى  فيىل أرضىني فىأرادوا أن ثؤوروهىا بالثلى  والربىع فقىال  -أي يف املدثنىة  -كىان فيرىا :" وفيه أنىه قىال 

: قالزا  (من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها فإن أبى فليمسك أرضه :)  -صل  اهلل عليه وسل   -النيب 
 .فرذ  ادحادث   دل عل  النري عن ا اقلة وهي املاارعة 

صىل  اهلل  -والصةيح ما كها إليه أهل القزل ادول ، للةدث  املتقدم وهز حدث  ابن عمر يف ماارعة النىيب 
 :أهل خب  ، وأما اجلزاب عما استدل به أهل القزل الثا  فيقال  -عليه وسل  

ل اإلسالم حي  كان  احلاوة داعية إ  املنح واإلحسان ، وي ثكن كلى   ررىا ، ولىذا إما أن ثكزن هذا يف أو 
لم ينه علن ذللك وإنملا قلال  -صلى اهلل عليه وسلم  -إن النبي :) ثب  يف الصةيةني عن ابن عباي قىال 

  أهنىا فتةمىل ادحادثى  املقدمىة على(  يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن ي خلذ عليهلا خرجلا معلوملا: 
 .يف أول اإلسالم ، وهذا ووه 

والزوه الثا  أن  مل عل  املخابرل اجلائرل أي املاارعة اجلائرل الااملة الع ا  كزن عل  واء معلزم ، وثدل هلذا 
ما ثب  يف مسل  من حىدث  رافىع بىن خىدثج وهىز رىن روم يف النرىي عىن املخىابرل فلنىه قىال ملىا سىفل عىن كىراء 

 -صل  اهلل عليه وسىل   -ا بأي به إبا كان الناي ثؤاورون عل  عرد النيب :" ية فقال ادرل بالذها والف
وأشىياء  -أوائىل النرىر : اجلىدول هىز النرىر واملعىن  -وأقبال اجلىداول  -وهي أ راا السزاقي  -عل  املاكثانات 

ا فلىذل   وىر عنىه فأمىا من الارع فيرل  هذا وثسل  هذا وثسىل  هىذا وثرلى  هىذا فلى  ثكىن للنىاي كىراء إا هىذ
كنا أكلر األنصار حقال ، قال كنلا نكلر  :" ويف الصةيةني عنه أنه قىال " شيء معلزم ميمزن فال بأي به 

فرىذا ثىدل على  " األرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تذر  هذه فنهانلا علن ذللك 
النصىف مىثال مىن هىذ  اجلرىة يل ، والنصىف ا خىر  أهن  كانزا ثتفقزن عل  أن هذا لىه ، وهىذا لدخىر ، أي هىذا

، والقيىاي الصىةيح ثىدل على  كلى  ، نري عنىه ، فالصىةيح وىزا  املاارعىةوهز اجلرة الفالنية ل  ، وهذا هز امل
 .فلنه ا فرا بينرما وبني املساقال الع  قدم ككرها 

 [بجز  معلول النسبة ]  :قوله
يل ما : ز كل  ، فال بد أن ثكزن واءا معاعا معلزما ، لكن لز قال بثل  ما ربر  أو ربعه أو حن: كأن ثقزل 

ربر  يف هذ  اجلرة ، ول  مىا ربىر  يف اجلرىة ادخىرم ، أو يل  عىام فسىم  كىذا وكىذا مىن ا صىع أو حنىز كلى  
 .فال جيز  هذا 

 هل جيز  أن ثستأور ادرل عل  هذ  الصفة ؟ 
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  منرىا ، وعليىه فىلكا ي ثىارع هىذ  ادرل فىلن عليىه أن ثىأيت أرثد أن استأور من  أرض  بثل  ما ربىر : فيقزل 
 بالثل  الذي ربر  منرا عادل ، بأن ثنار غلة ادراضي الع  عبررا مث ثعطي ثلثه ، فرل هذا ثصح ؟

املعرزر من املذها وزا   ، ومنع منه اجلمرزر ، واحتجزا على  املنىع بىأن اإلوىارل ا بىد أن  كىزن ادوىرل فيرىا 
وهنىىا ادوىىرل لىىيس مبعلزمىىة فقىىد ثكىىزن الثلىى  الىىذي ربىىر  منرىىا قلىىيال وقىىد ثكىىزن كثىى ا ، والصىىةيح مىىا معلزمىىة ، 

كها إليه احلنابلة من وزا  هذ  املسألة ، وكل  دهنا إن أنبت  ادرل وأخرو   رعرا فأخذ الثل  فىال فىرا 
فىىلن الثلىى  معلىىزم يف العىىادل فلىىيس حينفىىذ بىىني اإلوىىارل واملاارعىىة إا بادلفىىاظ وهىىذا لىىيس مبىىؤثر ، وإن ي  نبىى  

 .مبجرزل ، فلن أهل اخلال ثعلمزن القدر الذي لروه يف العادل وحينفذ فقسطه معلزم فال ورالة 

 [مما يذر  من األرض لربها أو للعام  والباقي لآلخر ]  :قوله
النصف فةينفذ ثتعني لىرب يل : يل النصف فةينفذ ثتعني الباقي للعامل ، وإن قال العامل : فلكا قال رب املال 

 .املال الباقي 

 [وال يشترط كون البذر والغراس من رب األرض وعليه عم  الناس ]  :قوله 
هذا هز أحد القزلني يف مذها أمحد وأحد الرواثتني عنه وهز اختيىار املزفى  وا ىد ابىن  يميىة وهىز اختيىار شىي  

ثعتط أن ثكزن مىن رب ادرل فلىز كىان مىن العامىل فرىذا اإلسالم ابن  يمية و لميذ  ابن القي  ، أن البذر ا 
وائا ، فلز ا فقا عل  أن ثكزن البذر من العامل يف املاارعة ، أو أن ثكزن العجر من العامىل يف املسىاقال فرىذا 
وائا ، والقزل الثا  وهز املعىرزر يف املىذها أنىه ا جيىز  كلى  ، وأنىه ثعىتط أن ثكىزن البىذر مىن رب املىال ، 

كىىان البىىذر مىىن العامىىل فرىىي ماارعىىة فاسىىدل ، وإن كىىان الغىىراي مىىن العامىىل فرىىي مسىىاقال فاسىىدل ، وهىىذا هىىز فىىلن  
مذها مجرزر العلماء ، واستدل أهل القزل ادول مبا  قدم من أثر عمر بن اخلطاب فلنه عامل الناي على  أنىه 

بالبىىذر فلرىى    -أي العمىىال  - فلرىى  العىىطر ، وإن وىىاءوا -وهىىز النائىىا عىىن املسىىلمني  -إن وىىاء عمىىر بالبىىذر 
ملا عامل أهىل خبى   -صل  اهلل عليه وسل   -كذا ، فرذا هز قزل عمر وفعله وا ثعل  له خمالف ، ودن النيب 

كان ثعطير  شيفا من البذور وي ثنقل هذا ، ولىز    -صل  اهلل عليه وسل   -وكانزا ه  العمال ي ثثب  أن النيب 
عليىه الصىالل  -ل هىذا احلىدث  ، فلمىا ي ثنقلىز  كىان الاىاهر أن كلى  ي ثكىن منىه كان مثل هذا ثابتىا لنقلىه روا

إن امليىىاربة ثكىىزن رأي املىىال فيرىىا مىىن رب املىىال ، فكىىذل  البىىذر : ، وأمىىا أهىىل القىىزل الثىىا  فقىىالزا  -والسىىالم 
، والقيىىاي حيىى  وكىىذل  الغىىراي فىىال بىىد أن ثكىىزن مىىن رب املىىال كامليىىاربة ، فاسىىتدلزا بالقيىىاي علىى  امليىىاربة 

خىىالف مىىا  قىىدم مىىن ادثىىر والسىىنة فرىىز قيىىاي فاسىىد مث إن هنىىاك فرقىىا وهىىز أن رأي املىىال ثروىىع إ  صىىاحبه يف 
املياربة وأما البذر فال ثروع إ  رب املال ، بل  روع إليه أرضىه والىربح ، فكىان بىني البىذور واملىال فرقىا ، وعليىه 
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ينرمىىا شىىرط لفاىىي علىى  أن ثكىىزن البىىذر مىىن أحىىدمها فرىىز عليىىه ، فىىالراوح هىىز القىىزل ادول ، وعليىىه فىىلكا كىىان ب
 .وإن كان هناك عرا فلنه حيك  به 

أنىىا أدفىىع البىىذر ولكىىن إكا أخروىى  ادرل فآخىىذ  -علىى  القىىزل بىىه  -هىىل جيىىز  أن ثقىىزل رب املىىال أو العامىىل  
 قيمة البذر مث ثكزن الربح بعد كل  بيننا ؟
ادرل مائة  ن ، فيخر   نىا على  أنىه هىز البىذر فيأخىذ  دافىع البىذر  كأن ثيع  نا من القمح بذرا ، مث لر 

 وثقسمان الباقي ؟
دنىىه قىىد ا ثنىىتج شىىيء ، إا مىىا راثىىل البىىذور ، فيكىىزن هىىذا كمىىا لىىز :املعىىرزر مىىن املىىذها املنىىع مىىن كك ، قىىالزا 

 .قه برأي املال ا فقا عل   صع معلزمة ، هذا فيه غرر ، وأوا   شي  اإلسالم قياسا املياربة ، وأحل
وأحل  شي  اإلسالم الكلف السلطانية ما ي ثكن هناك عرا ثقيي مىالا كلى  ، فىلكا كىان السىلطان ثأخىذ 
شيفا من رب املال عل  هذا الربح كأن  كزن ضرائا فتخر  هذ  اليرائا مث ثقسمان الربح مىا ي ثكىن هنىاك 

 .عرا مالا كل  
 :مس لة  

 معلزم ؟هل جيز  أن ثؤور ادرل بطعام 
 ؟ااستأور من  هذ  ادرل د رعرا ممسني  نا من القمح ، وثارعرا قمةا أو ثارعرا شع  : كأن ثقزل 

 :هلذ  املسألة صزر ان 
اسىتأور منى  هىذ  ادرل د رعرىا : أن ثكزن الطعام املسم  من ونس ما ثارع ، كىأن ثقىزل : الصزرل ادو  

جيز  ، وهز رواثىة عىن أمحىد وهىز مىذها مالى  ، واجلمرىزر على  قمةا وأعطي  كذا  نا من القمح ، فرذا ا 
وزا   ، والصةيح هز املنع وكل  دنه كرثعة إ  التةاثل عل   دثد  صع معلزمة يف الاارعة ، وهذا رنىزع منىه 

صىل  اهلل عليىه  -هنانىا رسىزل اهلل :) ، وفيه غرر كما  قدم ، ولذا  قدم حدث  رافع بىن خىدثج يف الصىةيةني 
 ( عل  أن حناقل بادرل عل  النصف والربع والطعام املسم   -  وسل

أن ثكزن الطعام من ونس  خر ، كأن ثستأور ادرل ليارعرا قمةا وثعطيه أوىر  مىن العىع  : الصزرل الثانية 
أو غ   فال ووه للمنع من هذا ، فلن كل  ثعبه كراء ادرل بالذها والفية وليس هناك نذور وهز مىذها 

 . ر ومنع منه املالكية ، والصةيح هز وزا  اجلمرز 
 باب اإلجارة

معتقة من ادور ، وهز العزل ، وأما يف ااصطال  يف عقد عل  منفعة مباحة معلزمة من : اإلوارل يف اللغة 
 .عني أو عمل بعزل معلزم مدل معلزمة 
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 .أي بني املتعاقدثن املؤور واملستأور ( عقد ) فقزلنا 
 .كسكن الدار مثال ، أو ركزب الراحلة أو حنز كل  ( مباحة معلزمة  عل  منفعة) وقزلنا 
كالىىدار للسىىكن أو للبيىىع فيرىىا أو حنىىز كلىى  ، سىىزاء كانىى  العىىني معينىىة أو مزصىىزفة ، كىىأن ( مىىن عىىني ) وقزلنىىا 
 أور   دارا سىعترا كىذا ، وفيرىا مىن الغىرا كىذا: هذ  الدار ، أو مزصزفة كأن ثقزل  وأكرثت أور   : ثقزل 

 .وحنز كل  
 .كأن ثستأور عل  أن حيمل له  عاما أو ثبين له حائطا ، أو حنز كل  ( عمل ) وقزلنا 
 .كأن ثكزن ععرل  اا ( بعزل معلزم ) وقزلنا 
 .كسنة أو سنتني أو حنز كل  ( مدل معلزمة ) وقزلنا 

فلإن أرضلعن لكلم فلآتوهن  فقوله تعلالى وقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع عل  صةة اإلوارل ، أما الكتاب 
وأبا  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النبي :) ما ثبت في صحيح البذار  ، وأما السنة فمن كل   أجورهن
وقىد أمجىع   ( -أ  ملاهرا فلي الدالللة - خريتلا الدي  هاديا  است جرا رجال من بني  -رضي اهلل عنه  -بكر 

فلن اإلنسان حيتا  إ  املنافع املتصلة بأعيان رلزكة لغ   ، أهل العل  عل  صةة اإلوارل ، واحلاوة داعية إليرا 
فيةتىىا  إ  سىىكن الىىدار ، وإ  أحىىد حيمىىل لىىه ، وإ  رحلىىة ثركبرىىا ، وقىىد ا ثكىىزن مالكىىا لىىذل  ، فيةتىىا  إ  

، وا هىىذ  املنىىافع الىىع أعياهنىىا رلزكىىة لغىى   ، فأوا مىىا العىىرثعة ، وهىىي قائمىىة علىى  رفىىع احلىىر  و صىىيل املصىىلةة 
 .ش  أن اإلوارل عقدها عقد مصلةة وحاوة 

واإلوىىىارل بيىىىىع للمنفعىىىة ، وعليىىىىه فيعىىىتط فيرىىىىا مىىىىا ثعىىىتط يف البيىىىىع ، ومىىىن كلىىىى  أن ثكىىىزن املتعاقىىىىدان وىىىىائاي 
 .التصرا

 :و الفرا بني اإلوارل والبيع من عدل  أووه منرا 
 .أن اإلوارل ا ثدخلرا الربا مالا البيع فتصح إوارل احللي -1
 .عل  ادعيان مبنافعرا و أما اإلوارل فعل  املنافع فقطالبيع  -2
 .ا ثصح بيع احلر و ا الزقف و ا أم الزلد و  صح إوارما -3

 [معرفة المنفعة : تصح بلالثة شروط ] قوله 
 :إما بالعرا أو بالزصف ، وقد ضرب املؤلف هنا ثالثة أمثلة للعرا فقال 

 [كسكنى دار ] قوله 
دارا ليسكنرا فلن كيفية اانتفاع اا بالسكن معروفة بالعرا ، ولذا فليس له سزم مىا دل فلكا أراد أن ثستأور 

عليه العرا ، فليس له أن جيعلرا خمانا للطعام ، أو أن ثيع فيرا دوابا أو غ  كلى  ، ولىه أن ثكىرم فيرىا ضىيفه 
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ام العىرا على  وىزا  وضىع وحنز كل  ، دن العرا قد دل عليه ، وإن كان  هىذ  الىدار فيرىا مسىاحة ، وقىد قى
 .الدواب فيرا فلهنا  زضع

 [وخدمة آدمي ]   :قوله
أرثىىد أن  عمىىل عنىىدي شىىررا ، فىىلن  دثىىد  مىىن هىىذ  اخلدمىىة مىىن الليىىل والنرىىار : فعنىىدما ثسىىتأور عىىامال وثقىىزل 

إ  املغىرب يف عىرا بعىض النىاي أو بعىض العمىال  -مىثال  -معروا يف العرا ، فلنه ثكزن من صالل الفجىر 
 .وهذا ربتلف باختالا اد مان واختالا العمال  ،

 [وتعليم علم ]   :قوله
وسىىيأيت الكىالم علىى  أخىىذ ادوىىرل  -فىلكا اسىىتأور  لىىتعل  منىه علمىىا سىىزاء كىان علمىىا شىىرعيا أو كىىان علمىا دنيزثىىا 

 .، فلكا استأور  ليتعل  منه علما فرذا معروا يف العرا  -عل  العل  العرعي 
روفىىة بالزصىىف وكلىى  إن ي ثكىىن هنىىاك عىىرا ، فىىلكا اسىىتأور  لبنىىاء دار أو حىىائط ، وحنىىز وقىىد  كىىزن املنفعىىة مع

 كل  فلنه حيدد له  زله وعرضه و رثقة البناء ومزاد البناء الع ربتلف باختالفرا البناء وحنز كل  ، وإكا أراد
صىىزد أن  كىىزن املنفعىىة أن ثسىتأور  حلفىىر بفىىر حىىدد لىىه عمقرىىا وعرضىىرا و زهلىا ونزعيىىة ادرل وحنىىز كلىى  ، واملق

املسىىتأورل معلزمىىة نىىددل إمىىا بعىىرا أو وصىىف ، ودليىىل كلىى  أن اإلوىىارل بيىىع ، فرىىي بيىىع منفعىىة ، ومىىن شىىروط 
 .البيع معرفة املبيع ، وهنا كذل  من شروط صةة اإلوارل معرفة املنفعة املستأورل 

 [معرفة األجرة : اللاني ]   :قوله
: لىى  دن معرفىىة الىىثمن يف البيىىع شىىرط ، فكىىذل  يف ادوىىرل ، كىىأن ثقىىزل كىىالبيع ، وهىىذا با فىىاا العلمىىاء ، وك

 .استأورت من  هذ  الدار بععرل  اا كل سنة 
 [وتصح في األجير والظئر بطعامهما وكسوتهما ]  :قوله 

فيصح أن ثستأور أو ا ليعمىل لىه و كىزن أور ىه هىي سىكنا  و عامىه وكسىز ه ، فرىذا وىائا ، وكىذل  جيىز  أن 
وعلللى المولللود للله رزقهللن  ذلللك قللول اهلل تعللالى مرضىىعة و كىىزن ادوىىرل  عامرىىا وكسىىزما ، ودليىىل ثسىىتأور 

فعل  املزلىزد لىه وهىز ويل الرضىيع أن ثكسىز وأن ثىر ا املرضىعة ، ولىيس هىذا للاووىة ،   وكسوتهن بالمعروف 
 تعالى فقال دن اهلل عا وول قد وعل أورل للرضاعة ، وكذا أووبه عل  الزارث غ  الاو  

 وعلى الوارث ملل  ذللك  فىدل على  أن هىذا الىر ا والكسىزل مىن الىاو  لىيس بسىبا الاوويىة ، وإبىا هىز ،
 -بسىىبا الرضىىاع فرىىز أوىىرل علىى  الرضىىاع ، وكىىذل  ادوىى  كمىىا  قىىدم ، وروم ابىىن ماوىىة بلسىىناد ضىىعيف وىىدا 

إن موسلى قلد :) قلال  -ه وسللم صللى اهلل عليل -أن النبي  -فلن فيه بقية بن الزليد وفيه سلمة وهز متوك 
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واحلدث  ا ثصح ، لكىن ادوى  ثقىاي على   (أجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعال بطنه 
 .الافر 

 فلن قيل هذ  ادورل جمرزلة ، وقد شر نا يف ادورل أن  كزن ادورل معلزمة ؟
  العىرا ، والعىرا ثىدل عليرىا ، فيمكننىا أهنا ليس  جمرزلىة ، بىل هىي معلزمىة ، فىلن مروىع كلى  إ: فاجلزاب 

 .أن حندد هذ  الكسزل وهذ  النفقة بالعرا 
ه  يجوز أن يست جر دابة وتكون األجرة علفها أو أن يحدد لها شيئا من المال مع تعليفها ، كل ن يقلول  
أعلفهللا وأجرتهللا كلل  يللول درهللم ، وأن : اسللت جر منللك هللذه الدابللة وأجرتهللا أن أعلفهللا عنللك ، أو يقللول : 

 عنك ، فه  يجوز ذلك ؟
علفرا جمرىزل ، سىزاء كىان منفىردا باإلوىارل : منع احلنابلة من كل  يف املعرزر عنده  للجرل ، قالزا : اجلزاب 

، أو كان  هناك أوىرل  ميىافة إليىه ، وعىن اإلمىام أمحىد أنىه ثصىح ، وهىز اختيىار شىي  اإلسىالم ومجىع مىن أهىل 
دن هىذا معىروا بىالعرا ، فىالعرا ثقىزم مقىام التسىمية ، فكمىا أوانىا  يف العل  ، وهز القزل الىراوح ، وكلى  
 .الافر ويف ادو  فكذل  يف الدابة 

 [وإن دخ  حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بال عقد صح ب جرة العادة ]  :قوله 
د قصىار أو خيىاط ، أو ركىا القصار هز من ثفصل الثزب من غ  خيا ة ، فلكا وضىع ثزبىه عنى( قصارا ) قزله 

سفينة أو سيارل من الرثال مثال إ  حائل وي ثتف  عل  أورل ، أو أوىر محىاا حيمىل لىه  عامىا وي ثسىميا أوىرل 
 .، فلنه ثصح بأورل العادل ، وكل  دن ورثان العرا بالعيء ثقزم مقام التسمية 

 
ل كالزنى والزملر والغنلا  وجعل  داره كنسلية اإلباحة في العين ، فال تصح على نفع محر : اللالث ]  :قوله 

 [أو لبيع الذمر 
، ، فرىذا ا جيىز  وا  صىح اإلوىىارل أو لبيىع ادشىر ة ا رمىة مىن غنىاء أو فيىدثز أو غى  كلىى  مىن ادشىياء ا رمىة

وكلىى  دن العىىرثعة مىىن قصىىدها إ الىىة هىىذ  املنكىىرات ، واإلكن باإلوىىارل فيرىىا و صىىةيةرا ثنىىايف مقصىىزد العىىرع 
، ودنىه لعىن يف  وتعاونوا على البر والتقلوى وال تعلاونوا عللى اإلثلم والعلدوان ولقول اهلل تعالى تقىدم ، امل

  –صل  اهلل عليه وسل   -اخلمر من لعن ومنر  حاملرا ، فرز أو  حيمل اخلمر ، ومع كل  لعنه النيب 
هىز اإلباحىة يف العىني : كن فالعرط الثالى  ، إ( إن اهلل إذا حرل شيئا  حرل ثمنه) لقوله عليه الصالة السالل و 

، فعلىى  كلىى  إكا اسىىتأور روىىل دكانىىا لبيىىع اخلمىىر أو أشىىر ة الغنىىاء أو حنىىز كلىى  فتبىىني للمىىؤور أن كلىى  نىىرم 
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فيجا عليه أن ثبطل العقد ، وإن ا فقزا سىنزات ، وإن كىان اسىتل  ادوىرل ، مىع أن عقىد اإلوىارل عقىد ا م ا 
 .ه ، لكن هنا هز عقد با ل ، وكل  دن النفع غ  مبا  جيز  دحد من الطرفني فسخ

 [وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ] قوله 
فيجز  أن ثؤور حائطه لزضع أ راا خعا معلزم ، دن ادصل يف العقزد احلل ، وهذا نزع من أنزاع 

ز  له املنع فليس له أن ثأخذ اإلوارل ، حي  وا  له أن رنعه من وضع خعبه عل  ودار  و أما إن كان ا جي
أورل عل  بذل ما هز واوا ، وكذل  لز كان عند  دكان ، فاستأور أحد منه أن ثيع عليه شيفا من اخلار  

و ا ثعتط ككر املدل دن احلاوة داعية إ  .أو حنز كل  فيجز  له أن ثؤور ، وكل  دنه أور منفعة معلزمة 
 .يف أرضه فال  عتط املدلكل  و كما لز صاحله عل  إوراء مائه 

 [وال تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها ]   :قوله
ا  ىىؤور املىىرأل نفسىىرا بعمىىل مىىن ادعمىىال بغىى  إكن  وورىىا ، وكلىى  ملىىا يف عملرىىا مىىن  فزثىى  حىى  الىىاو  ، فلىى  

او  حقىه  و على  كلى  فلىز كىان عملرىا ا ثفىزت على  الى. ثكن هلا أن  عمل عمىال إا أن ثىأكن هلىا  وورىا فيىه 
 .كأن  عمل يف بيترا و هز غائا مع قيامرا حبقه فال بأي و ا ثعتط إكنه

 فص 
 قىىدم  شىىروط املنفعىىة املسىىتأورل ، وهىىذا الفصىىل يف شىىروط العىىني املىىؤورل ، أي العىىني املعىىتملة علىى  املنفعىىة ، 

ال ليةمىىل عليىىه ، فعنىىدما ثسىىتأور دارا ليسىىكنرا ، فالسىىكن منفعىىة ، والىىدار هىىي العىىني ، وعنىىدما ثسىىتأور مجىى
فاجلمل هي العني ، واملنفعة هي احلمل ، وعندما ثستأور امرأل للرضاع ، فالرضاع هز املنفعة ، واملرأل هي العني 

. 
 

 [يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة ]  :قوله 
 .وهز معرفة العني املؤورل برؤثة أو صفة : هذا هز العرط ادول 

لتلىف بىاختالا العىني ، فعنىدما ثسىتأور دارا ليسىكنرا وهىز ا ثعىرا مىا يف هىذ  الىدار مىن  وكل  دن املنفعة
 .غرا وا ثعرا مساحترا وحنز كل  فال ش  أن هذا مؤثر يف اختالا ادورل فاشتط كل  

ذها  صح اإلوارل بال رؤثة و ا وصف و للمستأور اخليار أي خيار الرؤثة وهز م: و القزل الثا  يف املسألة 
 .ادحناا و ووه يف املذها و هز الراوح كما  قدم يف البيع

 [في  ير الدار ونحوها ]  :قوله 
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أرثىىىد أن : فالىىىدار وحنزهىىىا رىىىا ا ثصىىىح فيىىىه السىىىل  ا  كفىىىي الصىىىفة ، بىىىل  عىىىتط املعىىىاهدل والرؤثىىىة ، فىىىلكا قىىىال 
رضي  ، فرذا ا جيىز  :   فقال أكرث  داري الع مساحترا كذا ، وعدد غرفرا كذا ، ومزقعرا كذا ، وحنز كل

دن الىىىدار وحنزهىىىا رىىىا ا ثصىىىح فيىىىه السىىىل  ا ثنيىىىبط بالزصىىىف ، وقىىىد  قىىىدم أن : ، وا  صىىىح اإلوىىىارل ، قىىىالزا 
املعرزر من املذها أن السل  ا ثصح إا يف املكيالت واملز ونات واملذروعات ، وأما املعدودات وغ ها رىا ا 

ن السىل  بيىع على  الصىفة ، وقىد  قىدم أن الىراوح أن مىا ثكىزن ااخىتالا فيىه ثنيبط فال ثصح فيه السل  ، د
ثس ا  ، والتفاوت فيه ثس  فالسل  فيه وائا ، ولىز ي ثكىن مكىيال أو مز ونىا أو مىذروعا ، فرنىا كىذل  يف بىاب 

إن كىان ثقىع و  -اإلوارل ، فعندما ثصف له الدار وصفا بينا ظاهرا مث ثستأورها عل  هذا الزصف التام الاىاهر 
 .فرذا ليس مبؤثر ، فرذ  ورالة ثس ل ثعف  عن مثلرا  -فيه شيء من التفاوت اليس  

إكن هىىذ  املسىىألة  نبىىين علىى  املسىىألة السىىابقة يف بىىاب السىىل  ، فالصىىةيح أن كىىل مىىا ثنيىىبط بالصىىفة وإن كىىان 
، أمىا إكا كىان التفىاوت كثى ا رىا اانيباط فيه ليس  اما بل مع التفىاوت اليسى  فىلن اإلوىارل فيىه وىائال كالسىل  

 . قع مبثله املنا عة فال جيز  كل  كما يف السل  
 [وأن يعقد على نفعها دون أجزائها ]  :قوله 

 .وهز أن ثعقد عل  نفعرا دون أواائرا : هذا هز العرط الثا  
ر واحلمىىل علىى  اجلمىىل مبعىىن أن اإلوىىارل ا  ىىؤثر علىى  أواائرىىا ، فىىال ثتلىىف مىىن هىىذ  العىىني شىىيء ، كسىىكن الىىدا

وحنز  ، لكن لىز كانى  اإلوىارل على  شىيء مىن أواائرىا كىأن ثسىتأور  عامىا لألكىل أو أعىا ليعىعله أو صىابزنا 
لغسل اليدثن به أو حنز كلى  فىال جتىز  اإلوىارل فيىه ، فىال  صىح اإلوىارل يف أي شىيء  تلىف أوىااء  يف اإلوىارل  

ن مىىا حيصىىل مىىن التلىىف اليسىى  ، فىىلن سىىكن الىىدار حيصىىل فيرىىا بىىل ا بىىد أن  كىىزن خمتصىىة باملنىىافع ، وا ثرثىىدو 
 لىىف ثسىى  ، فرىىذا لىىيس هىىز املقصىىزد ، بىىل املقصىىزد أن ثكىىزن هىىذا العقىىد ثتلىىف شىىيفا  مىىن أواائرىىا ، وهىىذا هىىز 
املعىىىرزر مىىىن املىىىذها وهىىىز مىىىذها مجرىىىزر الفقرىىىاء ، واختىىىار شىىىي  اإلسىىىالم وىىىزا  هىىىذا ، واختىىىار   ائفىىىة مىىىن 

ن املتىىأخرثن ، وهىىذا القىىزل هىىز الىىراوح ، وكلىى  دن ادصىىل يف املعىىامالت احلىىل ، ولىىز أصىىةاب اإلمىىام أمحىىد مىى
أهنا ليس  إوارل دن اإلوارل  كزن عل  املنفعىة مىع بقىاء العىني وعىدم اسىترالكرا  -وحنن نسل  اذا  -سلمنا 

:" ي  اإلسىىالم لكىىن ا مىىانع مىىن كلىى  ، فرىىي وإن ي  كىىن إوىىارل لكىىن ا دليىىل علىى  املنىىع منرىىا ، ولىىذا قىىال شىى
، أي أن ثأكن بل الا ماله مقابل مال ثدفع إليىه فرىذا سىائغ ، " هي إكن باإل الا وليس  إوارل وهذا سائغ 

وهي ليس  بلوارل ، لكنرا عقىد صىةيح ا  سىترل  فيىه العىني كلرىا فيكىزن بيعىا ، وإبىا ثسىترل  فيرىا بعىض 
 .العني ، وثأخذ املؤور حقه مقابل هذا ااسترالك 

 [فال يصح إجارة الطعال ل ك  وال الشمع ليشعله وال حيوان لي خذ لبنه إال في الظئر ]  :قوله 
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أي يف املرضىىعة فىىذل  وىىائا ، أمىىا لىىز اسىىتأور مىىن روىىل إبىىال أو بقىىرا أو غنمىىا ليأخىىذ لبنرىىا يف وقىى  درهىىا فقىىال 
وقعى  على  العىني ، فىلن  احلنابلة وهىز مىذها اجلمرىزر ا جيىز  كلى  ، وكلى  دن اإلوىارل على  املنفعىة ، وهنىا

اللا عني ، فليس  اإلوارل عل  منفعة ، وقال بعض أهل العل  كما قال شي  اإلسالم ابن  يمية وهز اختيىار  
رمحه اهلل ، واختيار  لميذ  ابن القي  واختيار العي  عبد الرمحن بن سعدي أن كل  وائا ، قياسا عل  الافر ، 

واللا هنا مع بقاء ادصىل  : نرا للطفل فكذل  جيز  يف هذ  املسألة ، قالزا فكما أن الافر جيز  هلا أن  ؤور لب
بىىاا ، واللىىا  -مىىثال  -كاملنفعىة مىىع بقىىاء ادصىل ، فىىاللا هنىىا ثسىترل  وادصىىل بىىاا ، فىلن ادصىىل هىىز البقىر 

ل فلنىىه ثىىؤور وبالقيىىاي علىى  املسىىاقا: ثسىىترل  فأشىىبه هىىذا املنفعىىة ، فىىلن املنفعىىة  كىىزن مىىع بقىىاء ادصىىل ، قىىالزا 
أرضه ولله وثأخذ ا خر مثرها بكراء من كها أو فية ، وهنا كىذل  فلنىه ثسىتأور هىذا البقىر أو الغىن  وثأخىذ 

و . لبنرىىا ، وهىىذا القىىزل هىىز الىىراوح لقىىزل أدلتىىه ، ولىىيس مىىع املىىانعني دليىىل رنىىع كمىىا أن ادصىىل يف العقىىزد احلىىل 
 .املنافع عليه فا ادعيان الع  أيت شيفا  فعيفا  مبنالة

 [ونقع البئر وما  األرض يدخالن تبعا ]   :قوله
أنىىت  عنىىدما  كىىرون بفىىرا  ثىىدخل فيرىىا املىىاء ، وعنىىدما  كىىرون أرضىىا للاراعىىة ثىىدخل يف كلىى  مىىاء بفرهىىا ، : إكا قيىىل 

وثىىدخل يف كلىى  املىىاء الىىذي يف ادرل وهىىي أعيىىان ، فلمىىاكا ي  قزلىىزا بىىاملنع ، فرىىي كاسىىتفجار احليىىزان دخىىذ 
أهنمىىىا ثىىىدخالن  بعىىىا ، وثثبىىى   بعىىىا مىىىا ا ثثبىىى  اسىىىتقالا ، وهىىىي قاعىىىدل : ا يف وقىىى  در  ، فأوىىىابزا هنىىىا اللىىى

 .صةيةة ، وعل  القزل الراوح املتقدم الذي اختار  شي  اإلسالم ا إشكال يف هذ  املسألة 
 [والقدرة على التسليم ]  :قوله

 .ما ثعتط هذا يف البيع أن ثكزن مقدورا عل   سليمه ك: هذا هز العرط الثال  
 .وا ش  أنه إكا أور ما ا ثقدر عل   سليمه فلن كل  غرر 

 [فال تصح إجارة اآلبق والشارد ]  :قوله
فال  صح إوارل العبد ا ب  أي اهلارب من سيد  وكذل  ا  صح إوىارل العىارد أي اجلمىل العىارد وهىذا ظىاهر 

. 
 [واشتمال العين على منفعة ]  :قوله

 .وهز أن  كزن العني معتملة عل  املنفعة : العرط الرابع هذا هز 
فعندما ثستأور منىه عينىا على  أن ثنتفىع اىا وا نفىع فيرىا فىال شى  أن كلى  ا جيىز  ، وكلى  دن املقصىزد هىز 
اا استيفاء املنفعة ، فلكا ي  كن املنفعة ثابتة يف هذ  العني فةينفذ ا ركن استيفاؤها ، فعندما ثكرثىه مجىال عىاو

 : عن احلمل لكي حيمل عليه فال ركنه أن ثستزيف كل  ، فكان رنزعا ولذا قال 
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 [فال تصح إجارة بهيمة ز م نة لحم  ، وال أرض سبذة ال  تنبت ]  :قوله
فىىال جيىىز  لىىه أن ثىىؤور أرضىىا سىىبخة ا  نبىى  دن هىىذ  العىىني ا نفىىع فيرىىا وا ركنىىه أن ثسىىتزيف نفعرىىا ، كىىذل  

نىىة أي فيرىىا عاهىة فىىال  سىتطيع املعىىي فىىال ركىن أن  ىىؤور وا  صىح إوارمىىا وكلىى  دن عنىدما  كىىزن البر يمىة  ومم
 .املنفعة ا ركن استيفاؤها 

 [وأن تكون المنفعة للمؤجر أو م ذونا له فيها ] :قوله 
 .وهز أن  كزن املنفعة للمؤور رلزكة له أو مأكونا له فيرا : هذا هز العرط اخلامس 

ني ، وكلىى  دن اإلوىىارل  قىىع علىى  النفىىع ، فمىى  كىىان مالكىىا للنفىىع فلىىه أن ثىىؤور ، فمىىثال نىىاظر العىى: وي ثقىىال 
الزقف ا رل  الزقف لكنه رل  منافعه فله أن ثؤور ، واملستأور لدار مثال ا رل  الدار لكنه رلى  منفعترىا 

 هىىا ، فرىىز ا رلىى  العىىني بىىل فلىىه أن ثؤورهىىا ، وكىىذل  عنىىدما  كىىزن هىىذ  ادرل رلزكىىة لغىى   وقىىد وكلىىه بتأو
رل  النفع ، وهز نائا عن املال  فلىه أن ثؤورهىا ، فعلى  كلى  إكا أوىر روىل دارا ا رلى  منفعترىا فىال  صىح 
إوارمىىىا ، وكلىىى  اخىىىتالل هىىىذا العىىىرط ، واإلوىىىارل كىىىالبيع فكمىىىا أن البيىىىع ثعىىىتط فيىىىه أن ثكىىىزن مىىىن مالىىى  ، 

ن صةة بيع الفيزيل مع اإلوىا ل فكىذل  اإلوىارل ، فىلكا أوىر دارا فكذل  اإلوارل ، وعل  ما  قدم  رويةه م
وهز ا رل  منفعترا فأوا  مال  املنفعة كل  فتصح اإلوارل دنه  صىرا فيىزيل أويىا ، فرىز صىةيح خالفىا 

 .للمعرزر من املذها كما  قدم يف البيع 
 [وتجوز إجارة العين لمن يقول مقامه  ال ب كلر منه ضررا ] :قوله 
 است جر أرضا أو دارا أو جمال أو نحو ذلك فه  له أن يؤجر ؟ إذا

 .با فاا العلماء له أن ثؤور ، وكل  دنه مال  ملنفعترا املدل املتف  عليرا: اجلزاب 
 ولكن ه  له أن يؤجرها بلمن أكلر ؟

 .له كل  ، وكل  دنه متصرا يف ملكه ، فاملنفعة مل  له ، فله أن ثؤورها مبا شاء : اجلزاب 
 ولكن ه  له أن يؤجرها مع ضرر أكلر ؟

 فه  لك أن تؤجرها لمن يزرعها أرزا ؟استأورت أرضا لتارع فيرا قمةا،: ليس له كل  ، مثاله : اجلزاب 
لىىىيس لىى  كلىىى  دن ادر  ثسىىترل  ادرل أكثىىىر مىىىن اسىىترالك القمىىىح هلىىا ، وكىىىذل  إكا اسىىىتأورما : اجلىىزاب 

ؤورهىا ملىن ثارعرىا قمةىا دن القمىح ثسىترل  ادرل أكثىر ، وكىذل  لتارع شيفا من اخليروات فليس ل  أن  



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

221 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

إكا استأورت دارا لتسكنرا فليس له أن  ؤورها ملا ثير اا ، كأن  ؤورهىا نىال أو حنىز كلى  ، وكلى  دنى  ا 
  ل  كل  ، فأن  عندما استأورت ادرل لتارع القمح ،

 ه  لك أن تزرعها أرزا ؟
دن املنفعة املأكون ل  فيرا أقل ضررا ، فلكا كان ا جيز  ل  ، فكذل  فىيمن  ا ، ليس ل  كل  ،: اجلزاب 

و لىىىز شىىىرط املىىىؤور عليىىىه أن ثسىىىتزفيرا بنفسىىىه . ثقىىىزم مقامىىى  ، أمىىىا إكا أورهىىىا بىىىنفس اليىىىرر أو أقىىىل فىىىال بىىىأي 
لىىه فالعىىرط با ىىل دنىىه ربىىالف مقتيىى  عقىىد اإلوىىارل و هىىز ملىى  النفىىع فلىىه أن ثىىؤور أو ثغىى  ، لكىىن إن كىىان 

 .غرل صةيح كأن ثؤور  الدور العلزي يف بيته لثقته به ف ع  قصد  و ا بد من إكنه
 [وتصح إجارة الوقف ]  :قوله 

وكلىى  دن نفعىىه رلىىزك للمزقىىزا عليىىه ، فىىلكا أوقفىى  دارا علىى  أوادك فنفىىع هىىذا الزقىىف رلىىزك لىىألواد ، فىىلكا 
 .أور ، فاإلوارل  قع عل  منفعته وهي رلزكة للمؤور 

 [فإن مات المؤجر وانتق  إلى من بعده لم تنفسخ ولللاني حصته من األجرة ]  :قوله 
 إكا أور الزقف مث مات هذا املؤور ، فلنه ثتنقل إ  من بعد  يف املر بة فما احلك  ؟

قال هذا البي  وقف عل   ثد فلن مات  ثد فرز وقف على  عمىرو ، فىلكا أوىر   ثىد سىنة ، فلمىا ميى  : مثاله 
 فه  تنفسخ اإلجارة ؟ات ، شرر م

ا  نفس  اإلوارل دن  ثدا ملا أور  كان مأكونا له يف كل  ، وكان كلى   ى  واثتىه ، فكىان لىه : قال املؤلف 
أن ثىؤور  كمىىا أنىىه ملالىى  غىى  الزقىىف أن ثىىؤور ملكىىه ، فىىلن مالىى  غىى  الزقىىف إكا أوىىر مث مىىات فىىلن اإلوىىارل ا 

بيىىىد  الزقىىىف كلوىىىارل مالىىى  العىىىيء غىىى  املزقىىىزا ، والقىىىزل الثىىىا  يف   نفسىىى  كمىىىا سىىىيأيت ، فجعلىىىزا إوىىىارل مىىىن
املسألة وهز أحد الزورني يف مذها اإلمام أمحد وهز اختيار شي  اإلسالم واختيار ابن عقيل من كبار احلنابلة 

وهىز دنه أور هذا الزقف يف وق  ملكه للنفع ، وكل  وق  حيا ه ، وأور  يف غى  ملكىه : أنه ثنفس  ، قالزا 
ما بعد مز ه ، فليس له أن ثؤور  يف غ  ملكه ، فقد انتقل إ   بقة أخرم ، وهذا القزل هز الىراوح ، والفىرا 
بني إوارل املال  لغ  الزقف وبني إوارل املال  ملنفعة الزقف ظاهرل ، والقياي مع الفارا ا ثصىح ، وركىن أن 

 :ثكزن الفرا من وورني 
  الزقف أقزم مىن ملكيىة مالى  نفىع الزقىف ، فىلن ملكيىة املالى   ثبى  على  العىا أن ملكية املال  لغ: ادول 

 .والنفع ، وأما الزقف فاملزقزا عليه ا رل  إا نفعه 
وثكزن يف ملكه من أول اإلوارل ، وأما  -أي ادورل  -أن املؤور املال  لغ  الزقف له أن ثأخذ املال : الثا  

أوىىر  مث بعىىد شىىرر : ، مبعىىن  -فيمىىا سىىيأيت  -مىىن  ركتىىه كمىىا قىىرر كلىى  احلنابلىىة  املالىى  لنفىىع الزقىىف فلنىىه ثؤخىىذ
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مات هذا املؤور ، فال رل  من هذ  اإلوارل إا مدل شرر ، وأما املال  ا خر فلىز أخىذ املىال أي ادوىرل قبىل 
ملىدل قىد  طىىزل املىزت فرىز مالىى  هلىا ، فاختيىار شىىي  اإلسىالم هىز الىىراوح وبىه حيفىن حىى  املزقىزا عليىه ، فىىلن ا

 .عليه 
 (للثا  حصته من ادورل ) ا  نفس  ، فكما قال املؤلف هنا : فلن قلنا 

إكا أور  املزقزا عليه ادول ملدل سنة بععرل  اا لاير ، وأخذ فيرىا مخسىة  اا لاير ، ومىات بعىد سىتة أشىرر 
ل الباقيىىىة أصىىىبح ملكىىىا لىىىه ، ولىىىيس ، فللمزقىىىزا عليىىىه الثىىىا  اخلمسىىىة ا اا الباقيىىىة ، دن النفىىىع يف هىىىذ  املىىىد

للمزقزا عليه أن ثستسلف ادورل كما قىال شىي  اإلسىالم ، وكلى  دنىه ا رلى  منفعترىا املسىتقبلة ، وبالتىايل 
ا رلىى  أورمىىا املسىىتقبلة ، فىىلكا ا فىى  معىىه علىى  اإلوىىارل مخىىس سىىنزات وأخىىذ ادوىىرل مىىع العقىىد فمىىا ثدرثىىه أنىىه 

ثأخىذ ادوىرل أقسىا ا : زات املقبلة ، فلنه ا رل  إا منفعترا احلالة ، فعليىه سيعيم وثبق  له الزقف هذ  السن
، فىىىلكا أخىىىذ املزقىىىزا عليىىىه ادول ادوىىىرل كاملىىىة وكىىىان اا فىىىاا علىىى  سىىىنة مث مىىىات بعىىىد شىىىرر ، فاملعىىىرزر مىىىن 

قط ، وكلى  دنىه  سى: املذها أن املزقزا عليه الثا  ثروع إ   ركة املزقزا عليه ادول ، فىلن ي جيىدها قىالزا 
ا ركن الروزع فةينفذ  سقط ، وهذا فيىه  يىييع حى  كمىا  قىدم ، ولىيس لىه أن ثفسى  ، دن ادول قىد أثبى  

 .هذا العقد ، والراوح كما  قدم من اختيار شي  اإلسالم وهز أحد الزورني يف املذها 
 [فيها صح وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقا  العين]   :قوله

فلكا أور دار  الع ثغلا عل  ظنه بقاؤها مدل  زثلة إكا أورها مدل  زثلة صح ، كأن ثؤور بيتا له ثغلا عل  
ظنه بقاؤ  ععرثن سنة ثؤور  ععرثن سنة ، فرذ  اإلوارل صةيةة ، وكل  دن ادصل يف العقزد احلل ، وا 

 . ا فلنه ثصح أكثر من كل  وا نذور فيه نذور يف هذا العقد ، وإكا صح لسنة أو سنتني أو حنزمه
 .فلن اهندم  قبل  ام املدل انفسخ  اإلوارل وللمستأور حصته من اإلورل فيما ي بستزيف منفعته 

ملدة طويللة يغللب عللى  -التلي قلد وكل  فلي إجارتهلا  -ه  يجوز للوكي  المطلق أن يؤجر الدار ونحوها 
 الظن بقاؤها فيها ؟
سالم ابن  يمية وكل  دن العىرا ثقيىي بىذل  ، فىلن العىرا أن الزكيىل ا ثىؤور السىنني منع من كل  شي  اإل

الطزثلة وإبا ثؤور السنة والسىنتني وحنىز كلى  ، وصىزب صىاحا اإلنصىاا أنىه إكا كىان يف كلى  مصىلةة وىا  
لزكيىل أن ، وثعىرا كلى  بىالقرائن ، فىلكا ظرىر ل"  ا ثارىر أن العىي   قىي الىدثن رنىع مىن كلى  :" كل  وقال 

يف إوارل الدار املدل الطزثلة مصلةة للمزكىل فلنىه ا مىانع مىن هىذا ، وهىذا ثقىع عنىدنا يف مثىل اسىتفجار الىدوائر 
احلكزمية أو العركات وحنز كل  ، فلهنا يف الغالا  تا  إ  استفجار مىدل  زثلىة وثكىن فيرىا مصىلةة ، فمثىل 
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الىة  كىزن فيمىا فيىه مصىلةة ، وهنىا فيىه مصىلةة وثغلىا على  هذا ا رنع منه ، فىالعرا وإن ي جيىر بىه فىلن الزك
 .الان بل ثتيقن أن هذا املزكل ا رنع من هذا ، وعل  القزل بأنه رنع من كل  فلنه مزقزا عل  إوا  ه 

إكن لصاحا الدار أن ثؤور دار  مدل  زثلة ثغلا عل  الان بقاء الدار فيرا ، وأمىا الزكيىل فلىيس لىه أن ثىؤور 
ت العىىادل لىىه كسىىنة أو سىىنتني أو حنىىز كلىى  ، إا أن  كىىزن هنىىاك مصىىلةة ظىىاهرل فىىلن كلىى  وىىائا وا إا مىىا وىىر 
 .حر  فيه 

أو وأمىىا الصىىال فرىىي علىى  منفعىىة ادرل ولىىذا لىىه أن ثرىىدم البيىى  وثنعىىأ  مىىن ودثىىد و طىىزل املىىدل إ  مائىىة سىىنة 
 . أكثر و سم  أثيا  باحلكزرل 

لركللوب إلللى موضللع معللين ،  أو بقللر لحللرث ، أو ديللاس لللزرع ، أو وإن اسللت جرها لعملل  ، كدابللة ]  :قوللله 
 [است جر من يدله على طريق ، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما ال يذتلف 

فىىلكا اسىىتأور مىىن ثدلىىه علىى   رثىى  أو اسىىتأور مجىىال أو حنزهىىا لتةمىىل أو اسىىتأور بقىىرا لىىدثاي الىىارع أو حلىىرث 
وثعىىرا مبىىا ا ربتلىىف فيىىه ، وكلىى  دن املعقىىزد عليىىه هىىز ادرل وحنىىز كلىى  فلنىىه ثعىىتط أن ثعلىى  هىىذا العمىىل 

العمل ، فاشتط  العل  بىه كىالبيع ، فكمىا أنىه ثعىتط العلى  بىاملبيع يف عقىد البيىع ، فيعىتط أثيىا العلى  بالعمىل 
 .يف عقد اإلوارل ، فلن اإلوارل نزع من أنزاع البيع 
 .وعليه ما ربتلف به استيفاء املنفعة ابد من ككر  

 [وال تصح على عم  يذتص أن يكون فاعله من أه  القربة ]  : قوله
ا  صىىىح اإلوىىىارل علىىى  عمىىىل مىىىن ادعمىىىال الىىىع ربىىىتل أن ثكىىىزن عاملرىىىا مىىىن أهىىىل القربىىىة ، وأهىىىل القربىىىة هىىى  
املسىىىلمزن ، وادعمىىىال الىىىع ربىىىتل اىىىا أهىىىل القربىىىة هىىىي ادعمىىىال الىىىع ا  صىىىح وا  قىىىع إ  علىىى  ورىىىة التعبىىىد  

ة والصالل واحلج وغ  كل  من ادعمىال الصىاحلة ، أمىا إن كىان العمىل ا ربىتل أن ثكىزن مىن كادكان واإلقام
القرب كبناء املساود مثال فلن با  املسجد قد ثبنيه هلل عا وول وقد ا ثنزي به التعبد ، وكتعلي  علزم اللغىة ، 

 .دل وهكذا فلنه من نزم اا التعبد كان  عبادل ، ومن ي ثنز اا التعبد ي  كن عبا
فمثل هذ  جيز  أن ثأخذ عليرا ادورل بىال خىالا بىني أهىل العلى  ، وإبىا وقىع اخلىالا على  أخىذ ادوىرل على  
ادعمىىال الىىع ا لىىتل بىىأن ثكىىزن فاعلرىىا من أهىىل القربىىة ، وا خىىالا بىىني العلمىىاء أن الىىر ا الىىذي ثكىىزن مىىن 

العلمىاء وغى ه  ا خىالا بيىنر  أن هىذا وىائا عنىد بي  مال املسلمني كالروا ا الع  كزن للخلفاء والقيال و 
احلاوة ، وأما إكا كان  خذ  غنيا غ  نتا  إليه فقزان دهل العل  كما حك  كل  شي  اإلسالم ، واجلمرزر 
عل  اجلزا  ، وثدل عليه وزا  أخذ الغنيمة للمجاهد الغين ، فقىد  قىدم يف كتىاب اجلرىاد أن ا اهىد الغىين جيىز  

ذ الغنيمىة وأن ثعطى  مىن النفىىل فكىذل  هنىا وهىز مىذها مجىىاه  العلمىاء ، وهىز الصىزاب ومىا ثؤخىىذ لىه أن ثأخى
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من بي  املال فليس بأورل وا عزل عل  عمله بىل ر ا لإلعانىة على  الطاعىة وا ثقىد  يف اإلخىال  دنىه لىز 
عمىال التعبدثىة الال مىىة  قىد  مىا اسىتةق  الغنىائ  كمىا قىىال شىي  اإلسىالم ، وا نىااع بىني أهىىل العلى  على  أن اد

كالصىىالل والصىىزم واحلىىج عىىن الىىنفس وغىى  كلىى  أهنىىا ا جتىىز  فيرىىا أخىىذ ادوىىرل وكلىى  دنىىه ا نفىىع للغىى  فيرىىا ، 
فنفعرىا ا م لصىىاحبرا فىىال ووىىه دخىىذ ادوىىرل عليرىىا ، فىىلن أخىىذ ادوىىرل إبىىا ثكىىزن عزضىىا عىىن نفىىع ثقىىع للغىى  ، 

 -لقلول النبلي لى  أنىه جيىز  أخىذ ادوىرل على  الرقيىة دهنىا نىزع  ىداوي وهنا ا نفع ثقع للغى  ، وا فى  العلمىاء ع
روا  البخاري ، واختلف أهل العلى  يف  (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهلل :)  -صلى اهلل عليه وسلم 

أخىىذ ادوىىرل علىى  مىىا سىىزا  رىىا  قىىدم ، أي أن ثأخىىذ أوىىرل مىىن النىىاي ا مىىن بيىى  املىىال علىى  قيىىاء ثقيىىيه بىىني 
نىىاي ، أو علىى  عقىىد ادنكةىىة هلىى  ، أو علىى   علىىي  النىىاي القىىر ن أو السىىنة أو الفقىىه وحنىىز كلىى  مىىن العبىىادات ال

واستدلوا بما رواه أبو داود وابن ماجة والحديث حسلن لغيلره املتعدثة ، فمنع من كل  ادحناا واحلنابلة ، 
 -ف هدى له قوسا ، فسل ل النبلي عن عبادة بن الصامت أنه علم رجال من أه  الصفة شيئا من القرآن ، 

ولله شلاهد عنلد  (إن سرك أن تطوق بها طوقلا ملن نلار فاقبلهلا :) عن ذلك فقال  -صلى اهلل عليه وسلم 
ابن ماجة من حديث أبي بن كعب بإسناد ضلعيف وآخلر بإسلناد ال بل س بله ملن حلديث أبلي اللدردا  عنلد 

ثانيىىا ، وهىىذا السىىزط وإن كىىان هدثىىة لكنىىه مقابىىل وعلىى  كلىى  فاحلىىدث  حسىىن لطرقىىه أوا ، ولعىىزاهد   البيهقللي
هلذا النفع حي  علمه شيفا من القر ن فكان مبعن ادورل ، وأوا  املالكيىة والعىافعية أخىذ ادوىرل على  كلى  ، 

فنقىيس : قىالزا  (إن أحلق ملا أخلذتم عليله أجلرا كتلاب اهلل :) واستدلوا بحديث وهز رواثة عن اإلمام أمحد ، 
ختلف فيرا عل  وزا  أخذ ادورل عل  الرقية ، وأواب أهل القزل ادول بأن أخذ ادورل عل  هذ  املسائل امل

الرقيىىة بىىاب  خىىر ، فىىلن الرقيىىة نىىزع مىىن أنىىزاع الطىىا ، فكىىان أخىىذها كالطىىا ، فىىلن فيرىىا مىىداوال ، ملىىا فيرىىا مىىن 
 -اهلل عليله وسللم  صلى -واستدلوا أيضا بما رواه البذار  ومسلم أن النبي العمل من نف  وغ  كل  ، 

صىداا هىذ   -صىل  اهلل عليىه وسىل   -فجعىل النىيب  (ملكتكها بما معك ملن القلرآن:) قال لذاطب المرأة 
املىىرأل أن ثعلمرىىا مىىا معىىه مىىن القىىر ن ، فيكىىزن صىىداقرا هىىز  عليمرىىا القىىر ن ، فىىدل هىىذا علىى  وىىزا  أخىىذ ادوىىرل 

ليل بأن هذا من باب اإلكرام له ا من باب الصىداا عل   علي  القر ن ، وأواب أهل القزل ادول عن هذا الد
:) قللال للله كمللا فللي روايللة مسلللم  -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -وذلللك ألن النبللي ، وهىىذا اجلىىزاب ضىىعيف ، 

فىدل على  أنىه لىيس إلكرامىه فةسىا بىل ليعلمرىا القىر ن ، وأوىابزا عنىه أثيىا بىأن هنىاك فارقىا  (فعلمها القرآن 
ل ، فعزل النكا  ا جيا  سميته عند العقد وهلا مرر مثيالمىا ، وأمىا اإلوىارل بني عزل النكا  وعزل ادور 

فكما  قدم أنه ثعتط فيرا  سمية ادورل ، وهذا التفرث  ضعيف ، وكل  دننا جنيا عل  الراوح اإلوارل إكا ي 
لعىرا فىلن اإلوىارل  س  حي  كان هناك عرا ، فلكا استأور شيفا وي ثذكر يف العقد أور ه وكان له أوىرل يف ا
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 صىىح ،  والقىىزل الثالىى  يف هىىذ  املسىىألة وهىىز رواثىىة عىىن اإلمىىام أمحىىد وهىىز اختيىىار شىىي  اإلسىىالم أنىىه وىىائا عنىىد 
إبىا قالىه النىيب ( ملكتكرا مبىا معى  مىن القىر ن :) احلاوة ، وهذا القزل هز الراوح وبه جتتمع اددلة ، فلن قزله 

رول فق ا ا رل  شيفا ، فرز نتا  ، واذا القىزل  صىل املصىا  حي  كان هذا ال -صل  اهلل عليه وسل   -
، و درأ املفاسد ، ولذا استةبه اإلمام أمحد يف إحدم الرواثات عنه ، استةبه وفيله عل  العمل عند السلطان 

ث ، وعل  أن ثتدثن وهز ا ثدري هل ثقيي دثنه أو رزت وأمانات الناي يف عنقه ، إكن عن اإلمام أمحد ثال
 :رواثات 

 .املنع مطلقا ، وهز مذها احلنابلة وادحناا : الرواثة ادو   -1
اجلزا  مطلقا ، وهز مذها العافعية واملالكية ، وفيه ما فيه من املفاسىد حيى  ثبخىل أهىل :  الرواثة الثانية  -2

 .العل  وأهل النفع املتعدي الدثين مبا معر  إا مبال 
، ومملا يلدل عللى هلذا قلول اهلل تعلالى ختيىار شىي  اإلسىالم أهنىا وىائال عنىد احلاوىة وهىز ا: الرواثة الثالثة  -3

، وقد روى اإلملال أحملد  ومن كان  نيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلي ك  بالمعروف  في ولي اليتيم 
ه ، اقلرؤوا القلرآن واعمللوا بله ، وال تجفلوا عنل:) قلال  -صلى اهلل عليه وسللم  -بإسناد صحيح أن النبي 

 .وهذا من أدلة املنع ، ولكن عند عدم احلاوة كما  قدم  (وال تغلوا فيه ، وال ت كلوا به وال تستكلروا 
وعللللى المللؤجر كللل  مللا يلللتمكن بلله ملللن النفللع كزملللال الجملل  ورحلللله وحزاملله والشلللد عليلله وشلللد ]   :قوللله

 [األحمال والمحام  والرفع والذط ولزول البعير ومفاتيح الدار وعمارتها 
ا يف ادشياء الزاوبة عل  املؤور ، واحلاك  يف كل  هز العرا ، فما ثذكر  املؤلف من التفاصيل حي  كىان هذ

العرا ثزاف  هذا، وأما حي  كان العىرا ا ثزافقىه فىال ثصىح كمىا قىرر هىذا صىاحا اإلنصىاا ، والعىي  عبىد 
سىائل ، إك ا دليىل مىن العىرع ثىدل الرمحن السىعدي وغ مهىا مىن أهىل العلى  ، ف وىع إ  العىرا يف مثىل هىذ  امل

عل  كلى  ، ولىيس هنىاك شىرط لفاىي فروىع إ  العىرط العىريف ، فمىثال عنىدنا الكرربىاء وامليىا  هىذ  واوبىة على  
 .املستأور ، وأما إصال  الدار إكا اهندم منرا شيء فرذا واوا عل  املؤور

 . أي ما ثقعد عليه الراكا ( ورحله ) وقزله 
 .أي شد هذ  البياعة وحنز كل  ، فرذا واوبة عل  املؤور (  والعد عليه) وقزله 
 .أي البيائع ( وشد ادمحال ) قزله 
وهىىي مىىا ثكىىزن علىى  ونىىا البعىى  للةمىىل مىىن اليمىىني واليسىىار ويف الزسىىط وهىىز ماثسىىم  ( وا امىىل :) وقزلىىه 

 .بالعداد 
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قيي حاوع ، فالىذي ثلىام البعى  هىز املىؤور فمثال وه  يف الطرث  قال املستأور أرثد أن أ( ولاوم البع  ) قزله 
. 

 [ف ما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزل المست جر إذا تسلمها فار ة ]  :قوله 
البالزعة لعلرا أشبه ما ثكزن مبا ثسم  عنىدنا بالبيىارل ، وهىي حفىرل  فىر يف ادرل فتجتمىع فيرىا ميىا  ادمطىار 

، وثلىىام وهىىز نىىل قيىىاء احلاوىىة( والكنيىىف ) ة يف الىىدار ، وقزلىىه وميىىا  املسىىتة  ، وحنىىز كلىى  مىىن امليىىا  الفائيىى
املسىىتأور دهنىىا نتيجىىة فعلىىه واسىىتخدامه اىىذ  الىىدار ، وهىىذا إكا  سىىلمرا فارغىىة ، أمىىا إكا  سىىلمرا غىى  فارغىىة فرنىىا 

 .باملعاركة ، وإكا  سلمرا فارغة فلنه ثسلمرا فارغة ، والعرا ثقيي اذا 
 فص 

 [وهي عقد الزل ]  :قوله 
، ا ا خىرفاإلوارل عقىد ا م دهنىا نىزع مىن أنىزاع البيىع ، وعليىه فىال  نفسى  بفسى  أحىد املتعاقىدثن مىع عىدم رضى

فري عقد ا م جيا إثفاؤ  ، وعليه فليس دحد من الطرفني  ﴾ يا أيها الذ  آمنوا أوفوا بالعقود ﴿قال  عا  
 .بيع ، خيار جملس وخيار شرط أن ثفسخه كالبيع ، إا يف وق  اخليار ، فلن فيه خيارا كال

 [فإن أجره شيئا ومنعه ك  المدة أو بعضها فال شي   له ]  :قوله 
وهىذا هىز املعىرزر مىن املىذها ، فىلكا أوىرل شىيفا كىأن ثىؤور  دارا وثكىزن اا فىاا على  مىدل سىنة ، مث منعىه كىل 

، بعىىد سىىتة أشىىرر مىىثال فىىال شىىيء لىىها املىىدل فلىى  ركنىىه مىىن اانتفىىاع اىىا أو منعىىه بعىىض املىىدل فلىى  ثسىىلمه الىىدار إ
دنه ي ثسلمه ما  عار ا عليه ، فلهنما قد  عار ا على  املىدل كلرىا فلى  : وهذا هز املعرزر من املذها ، قالزا 

ثزا بعر ه ، وي ثسلمه ما عقد عليه من اإلوىارل فىال شىيء لىه ، ولىز كىان املسىتأور قىد انتفىع اىا بعىض املىدل  
علىى  اخلىىرو  منرىىا بعىىد سىىتة أشىرر ، فىىال شىىيء لىىه دنىىه ي ثسىىلمه مىىا ا فقىىا عليىىه ،  كىأن ثسىىتأورها سىىنة مث جيىىا 

إكا أوىىر  دار  سىىنة بععىىرل  اا ، ومكنىىه مىىن اانتفىىاع سىىتة : بىىل لىىه ادوىىرل بقسىىطه  ، فمىىثال : وقىىال اجلمرىىزر 
ز القىىىزل أشىىرر مث أوىىا  علىى  اخلىىىرو  فىىلن املىىؤور رلىىى  مىىن ادوىىرل نصىىىفرا فلىىه مخسىىة  اا ، وهىىىذا القىىزل هىى

الراوح ، وكل  دن املستأور قد انتفع اذ  العني املؤورل هذ  املدل عل  ووه املعاوضة فكان عليه قسط كلى  
من العزل ، لكن ثتزوه ما كها إليه احلنابلىة فيمىا إكا ي ثكىن لىه نفىع اىذ  اإلوىارل ، كىأن ثسىتأور محىاا أو 

ه ، بل قد ثكزن عليه فيه ضرر ، كأن ثتفقا عل  محل غ   عل  عمل فيعمل له بعض العمل عل  ووه وا ثنفع
شيء من املتاع من بلدل إ  أخىرم فيةملىه إ  بعىض الطرثى  يف مزضىع ثيىر باملسىتأور أو ا ثنفعىه فةينفىذ ا 
ثتزوىىىه أن ثكىىىزن لىىىه أوىىىرل ، دن املسىىىتأور ي ثنتفىىىع ، أمىىىا لىىىز كانىىى  البيىىىاعة مىىىثال  مىىىل مىىىن وىىىدل إ  حائىىىل 
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دثنة وهناك من حيملرا له من املدثنىة إ  حائىل بىأور أقىل بسىبا قصىر املسىافة فلنىه ثىتوح مىا فةملرا له إ  امل
 .كها إليه اجلمرزر دنه قد انتفع اذا العقد عل  ووه املعاوضة فكان عليه ادورل 

 .وأما إكا سلمرا إليه يف أثناء املدل فتنفس  اإلوارل فيما مي  وجتا أورل الباقي باحلصة 

 [وإن بدأ اآلخر قب  انقضائها فعليه ]  :قوله 
قبىىل انقيىىائرا فعليىىه أي ادوىىرل ، فىىلكا اسىىتأور دارا ملىىدل سىىنة مث خىىر  منرىىا  -وهىىز املسىىتأور  -إكا بىىدأ ا خىىر 

بعىىد بيىىعة أشىىرر وي ثسىىتزا املىىدل املتفىى  عليرىىا فعليىىه ادوىىرل كاملىىة ، وهىىذا هىىز مقتيىى  عقىىد اإلوىىارل ، فىىلن 
ملنفعة هذ  املدل ، واملؤور رل  ادوىرل ، وعليىه فىلكا  ىزل املسىتأور عىن الىدار قبىل مقتيا  أن املستأور رل  ا

 .انقياء املدل فلن للمؤور ادورل كاملة ، وكل  دن هذا هز مقتي  عقد اإلوارل 
وا جيز  للمؤور التصرا فيرا يف حال كزن ثد املستأور عليرا فلن  صرا فعليه أورل املثل ثدفعرا للمسىتأور 

.     
 [وتنفسخ بتلف العين ] :قوله 

فاإلوارل  نفس  بتلف العني ، فلكا استأور مجال ل كبه فمات اجلمل فلن اإلوارل  نفس  ، وكل  لتعذر 
 .استيفاء املنفعة 

 وه  يجوز للمؤجر أن يبيع العين المؤجرة ؟
، مث أراد أن ثبيعرا ، فالبيع  جيز  دنه ا نذور فيه ، فمثال أور عمرو  ثدا دار  ملدل مخس سنزات: اجلزاب 

صةيح ، و بق  اإلوارل عل  ما هي عليه فال  نفس  ، دن املستأور مال  للمنفعة  ل  املدل ، لكن إن ي 
 .ثعل  املعتي باإلوارل فله الفس  كما  قدم يف كتاب البيع 

 [وبموت المرتضع ]  :قوله 
إكا  -الذي حيتا  إ  رضاع  -استأور ويل الطفل فلكا  ﴾فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن  ﴿قال تعالى  

استأور ظفرا لتضع  فله ، مث مات املر يع ، فلن اإلوارل  نفس  ، وكل  دن هذ  املنفعة وهي منفعة 
 .الرضاع ا ركن استيفاؤها 

 [والراكب إن لم يذلف بدال ]   :قوله
كبرا من بلدل إ  أخرم فمات املستأور وي كذل  إكا مات الراكا وي ربلف بدا ، فلكا استأور دابة ل  

ربلف وارثا بدا عنه ثقزم باانتفاع اذ  العني أو كان غائبا  بعيدا  ، فلن اإلوارل  نفس  يف أحد قزيل املذها 
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دن فيه ضرر ، فلن املستأور ا ثنتفع اا وا  زرث عنه ، واملؤور رنع من التصرا اا ، فتبق  هذ  : ، قالزا 
 عا لة ا ثنتفع اا ، وهذا أحد القزلني يف املذها وهز اختيار العي  السعدي ، والقزلالعني 

: الثا  يف هذ  املسألة وهز املذها أن الراكا إكا مات وي ربلف بدا فلن عقد اإلوارل ا ثنفس  ، قالزا 
ثبزت اليرر ، ودن هذ  دن عقد اإلوارل عقد ا م كما  قدم ، وادظرر ما كها إليه أهل القزل ادول ، ل

 .العني  بق  عا لة ا ثنتفع اا 
فالذي ثتبني واهلل أعل  يف هذ  املسألة أحد الزورني يف املذها وهز أنه إكا مات الراكا وحنز  وي ربلف بدا 
ثنتفع اذ  العني املؤورل فلن عقد اإلوارل ثنفس  ، وكل  دن خالا هذا ثبق  هذ  العني عا لة ، فال ركن 

 .أن ثتصرا اا ، واملكتي ا نفع له اا  -أي املؤور  -للمكري 
 .وكل  لتعذر استيفاء املنفعة 

 [ وانقالع ضرس أو برئه ونحوه ]  :قوله 
فلكا ا ف   ثد مع الطبيا عل  أن ثقلع ضرسه ، وكان  ادورل كذا وكذا ، فانقلع اليري قبل قلع الطبيا له 

فتنفس  اإلوارل ، فال شيء للطبيا . أي برء اليري قبل قلعه ( أو برئه  )فةينفذ  نفس  اإلوارل ، وقزله 
 .وكل  دنه ا ركن استيفاء املنفعة املعقزد عليرا 

 [ال بموت المتعاقدين أو أحدهما ]  :قوله 
عقىد ا م املتعاقدان مها املؤور واملستأور ، فلكا ما ا أو مات أحدمها فلن اإلوارل باقية ا مة ، ا  نفس  دهنىا 

أنه ا ضرر فلن املستأور مزروث ، ومن إرثه مل  املنفعة يف هذ  ادوىرل ، : ، فلن قيل هناك ضرر ؟ فاجلزاب 
فينتفعىىزن اىىذ  الىىدار إمىىا بسىىكناها أو بتأو هىىا وهىىز مىىذها اجلمرىىزر ، وقىىال ادحنىىاا  نفسىى  مبىىزت أحىىدمها 

ر حىىددا اإلوىارل دهىىل خيىا بعىىد وفىال النىىيب صىىل  اهلل والىراوح ادول ملىىا  قىدم ولىىذا ي ثىذكر أن أبىىا بكىر وا عمىى
 . عليه وسل  ، وادظرر أنه  نفس  إن ي ربلف وارثا  كما  قدم يف املسألة السابقة 

 [وال بضياع نفقة المست جر ونحوه ] قوله  
فلن  استأور مجال فياع  نفقته ، أو استأور دكانا فاحتق  بياعته ،: كاحتاا بياعته مثال ، فمثال 

اإلوارل ثابتة فال  نفس  ، وكل  ملا  قدم من أهنا عقد ا م فري كالبيع ، وركنه حينفذ أن ثؤور هذ  الدار أو 
ثؤور هذا اجلمل وحنز كل  ، وكذل  لز استأور سيارل ل كبرا وضاع  نفقته الع منرا هذ  ادورل الع  دفع 

كان اركنه  كالبيع ، واختار شي  اإلسالم أن العذر إن  إ  صاحا السيارل فلن اإلوارل  ثب  دهنا عقد ا م
 وا غ   من اإلنتفاع كأن جييء ويم في خر  الناي من مساكنر  أو برد أو رثح أو نار
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 ثفسد الارع فال أورل وهز الراوح فرز مبنالة الدابة وقد أم النيب صل  اهلل عليه وسل  بزضع اجلزائح ؛
ن  عذر اإلستيفاء بنفسه ملرل أو  لف مال أو إرادل سفر أو حنزكل  فله الفس  واختار رمحه اهلل أثيا  أنه إ

 . ر بزضع اجلزائح وهز ادظرر دن النيب صل  اهلل عليه وسل  أم
وإن اكتلرى دارا فانهللدمت اللدار أو أرضلا لللزرع فلانقطع ماؤهلا أو  رقللت انفسلذت اإلجلارة فللي ]  :قولله 
 [الباقي 

فاهندم  هذ  الدار ، أو استأور داكنا ليعمل به فاهندم هذا الدكان أو استأور فلكا استأور دارا ليسكنرا 
أرضا ليارعرا أو ليغري فيرا حنال ، أو غار املاء الذي فيرا ، أو انقطع أو غرق  ، فلن اإلوارل  نفس  يف 

ي  عليه ادورل ، الباقي ، وكل  دنه ا ركنه أن ثنتفع اذ  العني ، فأشبه هذا  لف العني ، ولكن يف ما م
استأور دارا ملدل سنة ، فاهندم  بعد ستة أشرر فعليه أورل ستة أشرر ، وكل  دنه انتفع اا عل  : فمثال 

 .ووه املعاوضة فقد استز  منفعترا فعليه ادورل ، وا ووه إلسقا را 
 [وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى ]  :قوله 
أن ثسىىتأور عبىىدا ليعمىىل لىىه مىىدل معلزمىىة ، أو اسىىتأور مجىىال ل كبىىه فزوىىد يف هىىذ  العىىني عيبىىا ، فللمسىىتأور كىى

الفس  كالبيع ، فلكا استأور شيفا فزود  معيبا أو حدث به عيىا عنىد  فلنىه باخليىار إن شىاء أميى  املىدل وإن 
 فه  يكون له أرش أل ال ؟شاء فس  ، فلن أمياها 

بععرل  اا ، فزودها معيبة حبي  إهنا ا  ساوي مع العيا إا مثانية  اا فلن شاء  استأور دارا: مثاله 
 فس  ، وإن شاء أمي  ، فلن أمي  فرل ثأخذ ادلفني أرشا ؟

، در  ، وأن الراوح أنه ا أر  له نبين عل  املسألة السابقة يف خيار العيا ، وقد  قدم أن املذها أن له ا
املذها هنا أنه ا أر  له ، وقياي املذها أن له ادر  كاملسألة السابقة ، ومع كل  إن املعرزر يف 

 .والصةيح ما  قدم يف  ل  املسألة ويف هذ  املسألة املتفرعة عنرا فال أر  له 
فلن  بني بعد ميي مدل أن اا عيبا كأن ثستأورها بععرل  اا ، مث  بني له أن فيرا عيبا جيعل إوارما 

ا اذا العيا ، فلكا سكنرا ستة أشرر مث  بني له العيا فعل  املذها ا أر  له هنا ،  ساوي مثانية  ا
وحينفذ فلكا أراد الفس  فلنه ثدفع مخسة  اا أورل الستة أشرر ، وإن شاء أن ريي بععرل  اا ، ويف هذا 

، فلنه قد استز  املنفعة فيما ثارر نار ، وكل  دن هذا ادر  ثدفع عنه اليرر هنا مالا املسألة املتقدمة 
 هنا يف هذ  املدل وفيرا هذا العيا ، فةينفذ عليه ضرر حي  إنه استأور معيبا عل  أنه غ  معيا ،

وقد استأور  بأورل غ  املعيا ، وليس هذ  كاملسألة املتقدمة ، فرنا ا ثدفع اليرر عنه إا حبساب ادر  ، 
ن السلعة غ  معيبة ، بل ثدفع القسط عل  أن السلعة معيبة ، فالذي ثارر أنه ا ثدفع قسط ادورل عل  أ
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استأور دارا مدل مثانية أشرر ، مث  بني له أن فيرا عيبا ، فالثمانية أشرر لغ  املعيبة لععرل  اا ، : فمثال 
عنه وللمعيبة بستة  اا ، فعل  املذها إن أمي  فلنه ثدفع الععرل  اا ، وهذا فيه نار ، فلنه ا ثندفع 

 .اليرر إا بلعطاء هذا ادر  الفارا بني مثنرا معيبة ومثنرا غ  معيبة وصزبه صاحا اإلنصاا 
 . والعيا ما ثنقل ادورل وإن أ اله املؤور بال ضرر عل  املستأور فال فس  كأن ثصلح ما مدم من الدار 

 [وال يضمن أجير خاص ما جنت يده خط  ]  :قوله 
 :ادو  نزعان 

 .خا  أو   -1
 .أو  عام معتك  -2

فادو  اخلا  هز من ربتل املستأور بنفعه مدل معلزمة ، فعندما ثستأور عامال للاراعة أو للتجارل أو حنز 
كل  ملدل شرر أو شررثن أو حنز كل  فرذا ادو  نفعه خا  باملستأور فاخلا  من قدر نفعه بالامن 

اثة خا فة ي ثتعد فيرا وي ثفرط فتلف مال املستأور أو بعيه واملعتك بالعمل  ، فلكا ون هذا ادو  ون
فلنه ا ثيمن ، كأن ثستأور عامال للمارعة فيعمل عل  مكائنه فيفسدها من غ  أن ثتعدم وا ثفرط ، فلنه 
 ا ضمان عليه ، كالزكيل وامليارب ، فرز نائا عن املال  يف منافعه ، فلن منافع هذا ادو  رلزكة ملستأور 
، فرز نائا هلذا املستأور يف  صرثف منافع نفسه عل  حسا ما ثأمر  به هذا املستأور ، فلكا حصل شيء 

 .من التلف بغ   عد وا  فرثط فلنه ا ثيمن كالزكيل وامليارب 
 [وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ]  :قوله

، وهز يف العرا احلادث ثراد به كما ككر ابن القي  البيطار هز  بيا البرائ  ، والطبيا هز الطبيا املعروا 
الطبيا الطبائعي ، وأما يف اللغة فرز أع  من كل  ، فلن احلجام والكزاء وحنز كل  ثقال هل   بيا ، فعل  

يف احلدث  الذي روا  أبز داود والنسائي واحلدث   -صل  اهلل عليه وسل   -كل  كلر  ثدخلزن يف قزل النيب 
فالطبيا بكل أنزاعه سزاء كان  بيبا لددميني أو  (بب وهو ال يعلم بطب فهو ضامن من تط:) حسن 

 للبرائ  أو حجاما أوكيميائيا أو كزاء أو حنز كل  فلنه إكا
يف احلىدث  املتقىدم  -صل  اهلل عليه وسل   -ي جتن ثد  وعرا حذقه يف الطا فلنه ا ثيمن ، وكل  لقزله 

ومفرزمه أنه إكا كان ثعل  بالطا فلنه ا ثيمن ، ودن هىذا الفعىل ( ضامن من  طبا وا ثعل  بطا فرز :) 
مىىأكون لىىه ، ومىىا  ر ىىا علىى  املىىأكون فلىىيس مبيىىمزن ، ومىىا ككىىر  املؤلىىف هنىىا باا فىىاا ، فىىلكا ي جتىىن ثىىد  وهىىز 
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 بيىا حىىاكا فلنىىه ا ثيىىمن ، وكىىذل  إكا صىرا دواء وهىىز حىىاكا وهىىز غىى  خمطىيء يف كلىى  بىىل صىىرفه صىىرفا 
 .ا ومع كل   ر ا عليه ضرر وي ثقع منه  فرثط وا  عدي فلنه أثيا ا ثيمن صةية

فلن ون  ثد  ولز خطىأ فعليىه اليىمان كمىا لىز  عىدم احلجىام مزضىع احلاوىة أو اجلىرا  مزضىع احلاوىة أو ثاثىد 
 يف قدر العال  خطأ فةصل  لف فعليه اليمان 

 [وال راع لم يتعد ] :قوله 
ثفىىىرط يف حفىىن مىىىا  ىىى  ثىىد  مىىىن البرىىىائ  فىىلكا حصىىىل شىىىيء مىىن التلىىىف فلنىىىه أثيىىىا ا فىىالراعي إكا ي ثتعىىىد وي 

 .ثيمن دنه أمني وادمني غ  ضامن 
 [ويضمن المشترك ما تلف بفعله وال يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله وال أجرة له ] :قوله 

تك فيىىه حبيىى  إنىىه ثعمىىل لعىىدل هىىز مىىن ا ربىىتل أحىىد مىىن املسىىتأورثن بنفعىىه ، بىىل نفعىىه ثعىى: ادوىى  املعىىتك 
أشخا  يف وق  واحد ، كخياط الثياب أو مصلح السيارات وحنز كل  ، فلكا حصل عند   لىف وي ثتعىد وي 
ثفرط فلنه ثيمن يف املعرزر عند احلنابلة ، وكها بعض احلنابلة وهىز مىذها العىافعية واختىار  شىي  اإلسىالم 

الىرمحن بىن سىعدي أنىه ا ثيىمن ، وهىذا القىزل هىز الىراوح ،  ومال إليه صاحا اإلنصاا واختار  العىي  عبىد
أنىىه كىىان ثيىىمن والصىىزاغ ، :"  -رضىىي اهلل عنىىه  -واسىىتدل أهىىل القىىزل ادول مبىىا روي عىىن علىىي بىىن أا  الىىا 

لكىىىن احلىىىدث  إسىىىناد  منقطىىىع فىىىال ثصىىىح ، ولىىىذا ضىىىعفه العىىىافعي وغىىى   ، " ا ثصىىىح النىىىاي إا اىىىذا : وثقىىىزل 
ه أهل القزل الثا  ، وكل  دنه ي حيصل من  عد وا  فىرثط ، وهىز مىأكون لىه اىذا العمىل والراوح ما كها إلي

لكىىن إن اقتيىى  السياسىىة . فت ىىا علىى  عملىىه املىىأكون لىىه فيىىه  لىىف مىىن غىى   عىىد وا  فىىرثط فىىال ضىىمان عليىىه 
 .العرعية يف بعض اد مان اليمان حلفن أمزال الناي فالعمل عل  القزل ادول 

أي يف  ملا خاط الثزب وضع الثزب يف حىر  مثلىه ،: مثاله (  ثيمن ما  لف من حر   أو بغ  فعله وا) وقزله 
نل حيفن فيه الثزب عىادل ، فسىرا الثىزب ، أو حصىل لىه  لىف بغى  فعىل منىه ، فةينفىذ ا ثيىمن وكلى  دنىه 

 .أمني وادمني ا ثيمن ى فالثزب ا ن أصيح أمانة عند  
لىه  فال أورل له يف ها ني املسألتني كلتيرما ، فىلكا حصىل يف الثىزب  لىف بفعلىه أو حصىل (وا أورل له ) وقزله 

 لف وهز يف حر   أو بغ  فعله فال أور  له يف هذ  املسائل ، وكل  دنه ي ثسل  مىا ا فقىا عليىه ، واختىار ابىن 
ه ادوىىرل ، وكلىى  دن عقيىىل مىىن احلنابلىىة وقىىزا  صىىاحا اإلنصىىاا واختىىار  العىىي  عبىىد الىىرمحن بىىن سىىعدي أن لىى

يف مقابىىل العمىل وقىىد حصىل العمىىل ، وهىذا هىىز القىىزل الىراوح ، فاا فىىاا على  أن ربىىيط لىه هىىذا الثىىزب  ادوىرل
مىىثال ، وقىىد خا ىىه فىىلكا حصىىل لىىه  لىىف مىىن غىى   عىىد وا  فىىرثط منىىه أو حصىىل لىىه  لىىف يف حىىر   فلنىىه ثسىىتة  
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مثال  أنه ي ربطه فالقزل قزله وعليه اليمني دن  فلن ادع  صاحا الثزب. ادورل دن ادورل عزل عن عمله 
 .معه ادصل 
ادوىرل  فىلكا حىبس الثىزب على : أي من غ   عد وا  فرثط ، قالزا ( وا ثيمن ما  لف من حر   ) وقزله هنا 

ا أعطيىى  الثىىزب حىى   ىىدفع ادوىىرل فةصىىل لىىه  لىىف فلنىىه : مث حصىىل فيىىه  لىىف فلنىىه ثيىىمن ، كىىأن ثقىىزل لىىه 
 .ل  دنه قد  عدم بعدم إعطائه الثزب يف الزق  ا دد ثيمن ، وك

وهىىذا ثنبىىين علىى  أن حىىبس الثىىزب وحنىىز  املعمىىزل فيىىه علىى  ادوىىرل أنىىه  عىىد ، والصىىةيح أنىىه لىىيس بتعىىد كمىىا هىىز 
اختيار ابن القي  رمحه اهلل ، فلنه قرر أن هىذا العمىل مىن هىذا ادوى  قىائ  اىذ  العىني املسىتأورل ، والعمىل جيىري 

ادعيىىان ، بىىدليل ثبىىزت العىىزل يف ادعمىىال كثبزمىىا يف ادعيىىان ، وحينفىىذ فلىىه أن رتنىىع مىىن  سىىلي  عملىىه   جمىىرم
 .ثستل  العزل ، فل  ثتعد اذا الثزب ح  

 [وتجب األجرة بالعقد إن لم تؤج  وتستحق بتسلم العم  الذ  في الذمة ] :قوله 
يف إصىال  مىا اهنىدم منرىا ، وا فقىا على  أن ثكىزن العمىل  إكا ا ف   ثد وعمرو عل  أن ثعمل  ثد لعمرو يف دار 

ملدل شرر ، فيجا ادورل مبجرد العقد ، أي  ثب  ادورل مبجرد العقد كما ثثب  الثمن يف املبيع ، وكمىا ثثبى  
الصىىداا ، فبمجىىرد مىىا ثعقىىد الروىىل علىى  املىىرأل جيىىا صىىداقرا ، أي ثلىىام ، ومبجىىرد مىىا ثعىىتي السىىلعة فىىلن مثنرىىا 

و سىتة  ) لام ، ولكن هذا ادو  ا ثستة  املطالبة اا ح  ثسل  العمل الذي يف الذمة ، ولذا قال ثثب  وث
 :وفي البذار  يقول اهلل تعالى في الحديث القدسي ، ( بتسلي  العمل الذي يف الذمة 

جر ثالثللة أنللا خصللمهم يللول القيامللة رجلل  أعطللى بللي ثللم  للدر ، ورجلل  بللاع حللرا ف كلل  ثمنلله ، ورجلل  اسللت ) 
أعطوا األجير أجره قب  أن يجف :) وفي ابن ماجة والحديث حسن  (أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره 

إكن رل  ادو  املطالبة ادورل عند  سىلي  العمىل الىذي يف الذمىة ، وأمىا إكا كانى  اإلوىارل على  عىني  (عرقه 
ا فسىىلم  املىىؤور الىىدار وأعطىىاك مفتاحرىىا فلنىىه رلىى  املطالبىىة عنىىد  سىىلي  العىىني ، فىىلكا اسىىتأورت دارا لتسىىكنر

وأخالها ل  فأن  ا ن متمكن من اانتفىاع اىا ، فةينفىذ رلى  هىز املطالبىة بىادورل ، وا ثنتاىر حى   سىتزيف 
املنفعة إ  سنة أو حنز كل  ، بل ثطال بادورل مبجىرد  سىليم  العىني ، وكلى  دنىه بتسىليمه العىني قىد مكنى  

 .قد ملك  املنفعة ، لكن ا  ستقر إا باستيفاء املنفعة و سقط بتلف العني  من اانتفاع اا ، وأن 
: قال  فادورل واوبة بالعقد لكن إن ا فقا عل   أويلرا فاملسلمزن عل  شرو ر  ، فلن( إن ي  ؤول ) وقزله 

 .ا أعطي  ادورل حالة ، بل ادورل مؤولة إ  سنة فاملسلمزن عل  شرو ر  
 [لم عينا بإجارة فاسدة وفر ت المدة لزمه أجرة  المل  ومن تس]  :قوله

 إكا  سل  دارا ليسكنرا باإلوارل لكن هذ  اإلوارل إوارل فاسدل كأن ثؤور  دارا ، وثكزن املؤور غ 
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 وائا التصرا مثال ، مث فرغ  املدل فةينفذ ما كا ثلام املستأور ؟
ععىىرثن ألفىىا وأوىىرل املثىىل ععىىرل  اا فىىال ثعطيىىه إا ععىىرل ثلامىىه أوىىرل املثىىل ، فىىلكا ا فقىىا علىى  أن  كىىزن ادوىىرل 

 اا ، وكىىىذا العكىىىس ، وهىىىذا هىىىز املعىىىرزر يف املىىىذها ، وكلىىى  دهنىىىا إوىىىارل فاسىىىدل فةينفىىىذ ا  عتىىىا ادوىىىرل 
املذكزرل فيرا ، وقياي املذها كما قال القاضي من احلنابلة  أن الزاوا هز ادور املسم  قياسا على  النكىا  

النكىىا  الفاسىىىد إكا ككىىر فيىىه صىىىداا فيجىىا الصىىىداا املسىىم  فكىىذل  هنىىىا بىىل أو  ، وكلىىى  دن ، فكمىىا أن 
، فىىلن هنىىاك س مبقصىىزد كقصىىد ادوىىرل يف اإلوىىارلادوىىرل مقصىىزدل يف اإلوىىارل مىىالا الصىىداا يف النكىىا  فلىىي

وهىذا القىزل مقاصد أخرم للنكا  هي أعا  من مقصد ادور مالا ادورل يف اإلوارل فلهنا هي املقصىزدل ، 
 .هز الراوح 

 باب السبق
السب  بتسىكني البىاء هىز املسىابقة ثقىال سىب  إكا بلىغ الغاثىة قبىل غى   ، وبىالفتح السىب  هىز العىزل الىذي جيعىل 

 . للساب  من املتسابقوني أو  املتسابقمني 
 [يصح على األقدال ]  :قوله  
 ، وقد ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داودئال أي  صح املسابقة عل  ادقدام ، فاملسابقة عل  ادقدام وا 

مىن  روىال    أنىه سىاب  بىني ثىدي النىيب: ويف صةيح مسىل  عىن سىلمة بىن ادكىزع  سابق عائشة أن النبي 
 . ادنصار فسبقه 

 :اعل  أن اللرز ثالثة أنزاع :  وهنا مقدمة فيما جيز  من اللرز 
نىىه مىىن الصىىد عىىن ككىىر  اهلل ، والعىىداول والبغيىىاء وغىى  كلىى  رىىز املفيىىي إ  مىىا هنىى  اهلل عالل: النىىزع ادول  -1

وهذا نرم ا جيز  ، فكل هلز ثفيىي إ  مىا هنى  اهلل عنىه فرىز نىرم ا جيىز  كمىا قىال شىي  اإلسىالم مىا ي  كىن 
 . هناك مصلةة راوةة

، فقلد العامىة  وكل  دنه ثكزن سببا للعر والفساد ، ولذا حرمى  العىرثعة النىرد وهىي مىا  سىم  بالطاولىة عنىد 
شير فك نما صبغ يده في لحلم خنزيلر ودمله  من لعب بالنرد:) قال  روى مسلم في صحيحه أن النبي 

:) قلال  وفي موط  مالك ومسلند أحملد وسلنن أبلي داود و سلنن ابلن ماجلة بإسلناد صلحيح أن النبلي ( 
سىىزاء كىىان علىى  عىىزل وهىىز وهىىذان احلىىدثثان عامىىان يف النىىرد  (شللير فقللد عصللى اهلل رسللوله  مللن لعللب بللالنرد

فك نمللا صللبغ يللده فللي لحللم خنزيللر :) وهللو قوللله القمىىار أو علىى  غىى   ، والتعىىبيه املىىذكزر يف احلىىدث  املتقىىدم 
هىذا التعىبيه متنىاول للعىا بىالنرد سىزاء ووىد ادكىل أم ي ثزوىد ، فاللعىا بىالنرد نىرم وكلى  دنىا سىىبا  (ودمله

كر  اهلل ، وأو  من كل  العطرنج يف مذها مجرىزر العلمىاء مىن للعر والفساد والعداول والبغياء والصد عن ك 
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، هىذا قىزان و املعىرزر عنىده  الكراهيىة املالكية وادحناا واحلنابلة ، و زقف العىافعي يف حكمرىا، وللعىافعية
إكا ي ثكىىىىن فيرىىىىا عىىىىزل ، فىىىىلكا كانىىىى  فيرىىىىا عىىىىزل فىىىىال خىىىىالا بىىىىني العلمىىىىاء يف  رررىىىىا وأهنىىىىا مىىىىن القمىىىىار ، 

هز التةىرمي مطلقىا سىزاء كانى  بعىزل أم ي  كىن بعىزل وكلى  لثبىزت  ىرمي النىرد ، والعىطرنج أو  والصةيح 
مىىن كلىى  ، فىىلن صىىدها عىىن ككىىر اهلل أعاىى  ، وإلقاءهىىا للعىىداول والبغيىىاء أكثىىر فكانىى  أو  بىىالتةرمي ، فلهنىىا 

ثعىىعر مبىىن حزلىىه فرىىذا  سىىتغرا فكىىر اعبيرىىا حىى  ا ثعىىعر بنفسىىه وا  -كمىىا قىىرر العىىي  اإلسىىالم   - سىىتغرا 
مر على :" سننه وصححه شيخ اإلسالل أن علي بن أبي طالب  في وروى البيهقيراثل أو أشد من النرد ، 

 "  ما هذه التماثي  التي أنتم لها عاكفون : قول يلعبون بالشطرنج فقال 
  "الشطرنج من الميسر :" وروى ابن أبي شيبة بإسناد منقطع أنه قال 

هز اللرز الذي ا ميرل فيه فىلن كىان فيىه منفعىة فىال كراهىة فيىه وإن ي ثكىن فيىه منفعىة فرىز :   والنزع الثا -2
صللى  -وقد روى الترمذ  في سننه وصححه ورواه ابن ماجة أن النبلي مكرو  لذهاب الزق  بال فائدل  ، 

ه فرسه ومالعبته أهله ك  ما يلهو به الرج  المسلم باط  إال رميه بقوسه وت ديب:) قال  -اهلل عليه وسلم 
:) وروى النسائي في سننه الكبرى نحوه من وجه آخلر فلي كتلاب عشلرة النسلا  وفيله   (فإنهن من الحق 
فرذ  من احلى  وفيرىا نفىع فرىي وىائال ، وإن كىان ا نفىع فيرىا فرىي مىن القسى  البا ىل الىذي  (وتعلم السباحة 

 .ثذها عل  العبد وقته
 ا ثعني عل  عدو هل ثكر  أم ا ؟ وللةنابلة ووران يف اللعا الذي

 " . وادو  الكراهية اللر  إا أن ثكزن له بذل  قصد حسن :" قال صاحا اإلنسان اإلنصاا  
وأعدوا لهم ما اسلتطعتم ملن قلوة وملن ربلاط  قوله ما كان معينا عل  ما أمر اهلل به يف : النزع الثال   -3 

 .ن اللرز املستةا فرذا م الذي  ترهبون به عدو اهلل وعدوكم
وإكا كان من اللرز املستةا فيجز  فيه السب  وهز اجلعل ، وإن كان مىن اللرىز ا ىرم فىال جيىز  مطلقىا ا  عىل 

 . ز  فيه اجلعل وجيز  بغ  وعل وا بغ  وعل ، وإن كان من اللرز املبا  أو املكرو  فال جي

 [ يصح على األقدال ]   :قوله
 . صل  اهلل عليه وسل  مع عائعة  قدام كما  قدم من  فعل النيبفتصبح املسابقة عل  اد 

 [ وسائر الحيوانات ]  :قوله 
 . من البغال واخليل والفيلة وغ ها  
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 [ والسفن والمزاريق ]  :قوله 
 . اراا وهز الرمح القص كذل   صح يف السفن والطائرات كما يف هذا الزق  و صح يف املاارث  وهي مجع مم   

 [ وال تصح بعوض إال في إب  وخي  وسهال ]  :قوله 
 -لملا رواه أحملد واللالثلة بإسلناد صلحيح أن النبلي فال  صىح بعىزل أي  عىل إا يف إبىل وخيىل وسىرام ،  

 . (ال س بق إال في خف أو حافر أو نص  :) قال  -صلى اهلل عليه وسلم 
أي يف القىزي ، فرىذا احلىدث  ثىدل على  : (نصىل ) أي يف اخليل ، (: حافر ) أي يف اإلبل ، ( : يف خف )  

أن اجلائال ا  ل عل  شيء من املغالبات وأنزاع املالهي إا يف هذ  ادنزاع الثالثة الع  عني على  اجلرىاد إعانىة 
ظىىىاهرل وهىىىي سىىىباا اخليىىىل ، وسىىىباا اإلبىىىل ، وسىىىباا الرمىىىي ، وأمىىىا غ هىىىا فىىىال جيىىىز  فيرىىىا السىىىب  أي اجلعىىىل ، 

 . ام واملصارعة وحنز كل  هذ  كلرا ا جيز  فيرا السوب  فاملسابقة عل  ادقد
واختلىىف أهىىل العلىى  هىىل ثقىىاي علىى  هىىذ  املسىىابقة مىىا فيىىه إعانىىة علىى  ظرىىزر حجىىة اإلسىىالم وبراهينىىه مىىن علىىزم 

  :؟ قوالن أله  العلم القر ن والسنة والفقه والعقيدل 
 . منع من كل  مجرزر علماء : القزل ادول 
 . ا   ادحناا ، وهز اختيار شي  اإلسالم ، و لميذ  ابن القي  أو: القزل الثا  

وما ككرو  هز الراوح ، وكل  دن القياي قياي صةيح بل هىز مىن بىاب قيىاي ادو  ، فىلن الىدثن قىائ  على  
 احلجة والاهان ، وقائ  عل  السيف والسنان ، وقيامه باحلجة والاهان أعا  ، وإبا حيتا  إ  السيف والسىنان

، فتبني من هذا أن احلجة والاهىان القائمىة على  العلى  النىافع املىزروث عىن النىيب   إكا وقف أمام احلجة وعزرض
 . سوب  المن الكتاب والسنة أح   زا  هذا  -صل  اهلل عليه وسل   -

اب الغىن ، واعل  أن السب  فيرا وائا سزاء كان  من أونيب كاإلمام أو نائبه أو غ مها كأن ثيعه أحد من أربى
فييىىىع مىىىاا لسىىىباا اخليىىىل أو لسىىىباا اإلبىىىل أو الرمىىىي فرىىىذا وىىىائا للةىىىدث  املتقىىىدم وهىىىز عىىىام سىىىزاء كىىىان مىىىن 

 . املتسابقني أو من غ مها ، فرنا املتعل  نذوا فيفيد هذا العمزم ، وا خالا بني أهل العل  يف هذا 
غ مها ، أو كان الزاضع أحد املتسابقني فرذا  فلكا وضع اجلائال أونيب سزاء كان اإلمام أو نائبه ، أو وضعه

 . وائا 
دن  : أما إكا كان  اجلائال من املتسابقوني كليرما أو من املتسابقمني كلر  فمنع من كل  مجرزر العلماء ، قالزا  

كليرمىىا ثكىىزن إمىىا غابىىا أو غارمىىا وهىىذا قمىىار ، والقمىىار نىىرم ، مىىالا مىىا لىىز وضىىعرا أحىىدمها دون ا خىىر فىىلن 
وجيىز  حينفىذ أن ثيىع : هذا الزاضع ثكزن غارما أو غابا ، وأما ا خر فلنه إما أن ثكزن غابا أو سىاملا ، قىالزا 
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ا لل ، فلكا  سىاب   ثىد وعمىرو ودفىع هىذا ألفىا ودفىع ا خىر ألفىا فىأدخال بينرمىا ثالثىا ا ثيىع شىيفا فرىذا وىائا 
ودلي  هذا ما رواه اإلمال أحمد وأبلو حرم اهلل ، قالزا  بعرط أا ثؤمن سبقه حبي  ا ثكزن حيلة إ   ليل ما

مللن أدخلل  :) قللال -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -أن النبللي  -رضللي اهلل عنلله  -داود مللن حللديث أبللي هريللرة 
واختار شي  اإلسالم و لميذ  ابن القىي   (فرسا  بين فرسين ال ي من أن يسبق فال ب س ، وإن أمن فهو قمار 

إكا  ساب  عل  خيل أو إبل أو سرام أو عل  علزم شرعية كما  قىدم فيجىز  : لل ، قاا نمن غ  شرط زا  اجل
، وهىذا لىيس بأكىل للمىال دن القمىار أكىل للمىال بالبا ىل:  أن ثعارك كل واحد مىن املتسىابقني بالسىب  ، قىاا

اد يف سىبيله ، وأوىابزا بالبا ل بل هز أكل للمال باحل  ، فأن فيه إعانة عل  ما أمىر اهلل بىه عىا  ووىل مىن اجلرى
عىىن حىىدث  أا هرثىىرل املتقىىدم بىىأن إسىىناد  ضىىعيف فرىىز مىىن حىىدث  سىىفيان بىىن حسىىني وسىىعيد بىىن بعىى  عىىن 

وروا  : الاهىىىري ، ورواثىىىة سىىىفيان بىىىن حسىىىني عىىىن الاهىىىري ضىىىعيفة ، وسىىىعيد بىىىن بعىىى  ضىىىعيف احلىىىدث  ، قىىىالزا 
د بىن املسىيا ، وهىذا القىزل هىز القىزل الثقات عن الاهري عن سعيد بىن املسىيا مىن قزلىه ، فرىز مىن قىزل سىعي

واسلتدلوا الراوح ، فلن القمار أكل للمال بالبا ل وهذا ليس أكال  للمال بالبا ل بل هز أكىل للمىال بىاحل  ، 
 -أن أنس بن مالك قي  له ه  كنتم تراهنون عللى عهلد النبلي :) بما روى أحمد في مسنده بإسناد جيد 

عللى فلرس يقلال لله سلبحة  -صللى اهلل عليله وسللم  -راهلن النبلي  قلال نعلم لقلد -صلى اهلل عليه وسلم 
مللن : أن أبللا عبيللدة قللال :" وروى أحمللد فللي مسللنده : واإلسىىناد ويىىد ، قىىالزا  (فسللبق فهللش للله وأعجبلله 
 -ضلفائره [  -فسبقه فرأيت عقيصلتي  -أ  الراو   -أنا إن لم تغضب ، قال : يراهنني ، فقال شاب 

واملراهنة مفاعلة ، فلكا قال من ثىراهن أي مىن ثقىابلين : قالزا   "ه على فرس عربي أبي عبيدة تنقزان وهو خلف
رضلي اهلل  -أن أبلا بكلر :" وروى الترملذ  وصلححه والحلديث صلحيح يف الرهان فيدفع هذا وثدفع هذا ، 

 .فدل هذا عل  أن املراهنة وائال   "راهن قريشا على  لبة الرول على الفرس  -عنه 

 [من تعيين المركوبين  وال بد] قوله 
فىال بىىد مىىن  عيىىني املركىزبني سىىزاء كانىىا فرسىىني أو نىىاقتني أو حنىز كلىى  ، وا بىىد مىىن  عيىني الرمىىال ، ولىىذا قىىال بعىىد 

 :كل  
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 [والرماة ]   :قوله
وكل  دن املقصزد من املسابقة بني اخليل وبني اإلبل معرفة سرعة عدوها ، فاملسابقة متعلقة باملركزب ، وإكا ي 

عىىني املركىىزب فقىىد ثكىىزن املركىىزب رىىا ثىىؤمن سىىبقه ، وحينفىىذ ثكىىزن هىىذا مىىن أكىىل املىىال بالبا ىىل ، واملسىىابقة يف ث
 .ال ، فاشتط أثيا  عيني الرمال الرمي املقصزد منرا معرفة حذا الرمال ، فتعلقرا بفعل الرم

 [واتحادهما ]  :قوله
ني أو أن ثكزنا هجينني ، فال بىد أن ثكزنىا مىن نىزع واحىد فال بد من  عيني املركزبني وا ادمها ، بأن ثكزنا عربي

، وهىىذا هىىز املعىىرزر يف املىىذها ، والزوىىه الثىىا  يف املىىذها أنىىه جيىىز  أن  كىىزن مىىن أنىىزاع خمتلفىىة ، واحلىىاك  يف 
هذ  أنه إكا حصل املقصزد مىن املسىابقة بىان كانى  هىذ  اخليىزل وإن اختلفى  أنزاعرىا كىل واحىد منرىا ا ثىؤمن 

ن فيه الفائدل املروزل من التدرثا عل  اجلراد يف سىبيل اهلل ، فىذل  وىائا ، وأمىا إكا كىان بىني نىزعني سبقه فكا
خمتلفىىني وأحىىدمها ثىىؤمن سىىبقه فىىلن هىىذا رنىىزع منىىه دنىىه ا فائىىدل مىىن هىىذا السىىباا ، وهىىذا هىىز الىىراوح يف هىىذ  

 .املسألة 

 [والمسافة ]  :قوله 
 -صللى اهلل عليله وسللم  -سلابق النبلي :) ين عن ابلن عملر قلال ، وفي الصحيحفال بد من  دثد املسافة 

إللى ثنيلة اللوداع ، وبلين الذيل   -وهلو موضلع خلار  المدينلة  -بين الذي  التي قد ضمرت ملن الحيفلا  
بلين الحيفلا  وبلين :" قلال ابلن عملر فلي روايلة للبذلار    (التي لم تضمر من اللنية إلى مسجد بنلي زريلق 

وإضىمار اخليىل بىأن  سىمن مث بعىد  "يال أو ستة ، وبلين اللنيلة ومسلجد بنلي زريلق ميل  ثنية الوداع خمسة أم
كلىى  ا  طعىى  إا قزمىىا ، و زضىىع يف بيىى  وجتلىىىل أي  غطىى  حىى   عىىرا فيخىىف حلمرىىا ، مث إن املسىىىافة إكا ي 

 . دد فلن هذا ثفيي إ  اخلالا والتنا ع للجرالة ، وإ الة اجلرالة املفيية إ  النااع واوا 

 [بقدر معتاد ]  :قوله 
الرمىىىي الطبيعىىىي مائىىىة : فىىىال بىىىد أن ثكىىىزن القىىىدر معتىىىادا ليةصىىىل املقصىىىزد ، وإا فىىىلن الغىىىرل ثفىىىزت ، فمىىىثال 

ومخسزن متا  قرثبا ، فلكا  اد عن هذا فلنىه ثفىزت الغىرل دنىه ا ثصىل إ  اهلىدا إا نىادرا ، كىذل  اخليىل أو 
 .إليرا يف العادل فلنه حينفذ ثفزت الغرل املقصزد اإلبل إكا وضع  مسافة بعيدل ودا ا  صل 
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 [وهي جعالة لك  واحد فسذها ]  :قوله 
السىب  وعالىىة يف املعىىرزر مىىن املىىذها ، وثىأيت الكىىالم علىى  اجلعالىىة ، وبىىني ابىن القىىي  يف كتابىىه الفروسىىية الفىىارا 

أن اجلاعىىل للجعىىل إبىىا : منرىىا كىىزن السىىب  وعالىىة ، فىىلن بينرمىىا فروقىىا   ضىىعف بىني اجلعالىىة والسىىب  مبىىا ثىىدل علىى 
من حيصىل يل هىذا املىال أعطيىه كىذا وكىذا ، فرىز ثقصىد بىدفع هىذا : جيعله لنفع نفسه ، فلكا ضاع له مال ثقزل 
أن اجلعالىىة جيىىز  أن ثكىىزن : ه ملىىن ثعجىىا  وثقرىىر  وثغلبىىه ، ومنرىىا عىىفداجلعىىل نفىىع نفسىىه ، وأمىىا يف السىىب  فرىىز ث

من أ   بعبدي ا ب  وهىز جمرىزل فلىه كىذا وكىذا ، فىاملعزل وهىز : ثقزل  العزل واملعزل جمرزلني ، فيجز  أن
مىىن دلىىين علىى  حصىىن فلىىه ثلىى  مىىا فيىىه مىىن الغنيمىىة ، : العبىىد ا بىى  جمرىىزل ، وجيىىز  أن ثقىىزل القائىىد يف احلىىرب 

ن والغنيمىىة الىىع فيىىه جمرزلىىة ، وهىىذا كلىىه ا جيىىز  يف بىىاب السىىب  ، بىىل ثعىىتط أن ثكىىزن السىىب  معلزمىىا وأن  كىىز 
املسىىافة واملركىىزب والرمىىال معلىىزمني ، فىىدل علىى  أن السىىب  لىىيس  عالىىة ، كمىىا أنىىه لىىيس بلوىىارل ، ولىىيس بعىىركة ، 
وليس بنذر ، كما بني ابن القي  أنه نزع مستقل له حكمه اخلا  ، فال ثؤخذ أحكامه من أحكام غى   ، وهنىا 

ا فى   ثىىد وعمىرو على  املسىىابقة ، وأن : فمىثال هىىز وعالىة ، وعليىه فلكىىل واحىد منرمىا الفسىى  ، : احلنابلىة قىالزا 
ثكزن بينرما سبقا قدر  كذا وكذا ، سزاء دفع واحىد منرمىا كمىا هىز مىذها اجلمرىزر ، أو دفعىا كالمهىا ، فلمىا 
شرعا يف السباا وملا ثتبني الفيل لزاحد منرما فيجز  لكل واحىد منرمىا الفسى  ، فيجىز  قبىل العىروع ، وبعىد 

ن دحىىدمها فيىىال ، أمىىا إكا  بىىني أن دحىىدمها فيىىال فلىىه الفسىى  ، وأمىىا ا خىىر فلىىيس لىىىه العىىروع مىىا ي ثتبىىني أ
الفس  ، دنه قد ظرر ما ثكزن مروةا جلانا ا خىر ، فةينفىذ إكا وىا  لىه الفسى  ففيىه إسىقاط حلى  ا خىر ، 

ائا ، وهىىذا هىىز املعىىرزر مىىن املىىذها وهىىز مىىذها أا حنيفىىة وهىىز أحىىد قىىزيل العىىافعي أن عقىىد السىىب  عقىىد وىى
والقزل الثا  للعافعية وهز ووه يف املذها أن هذا العقد عقد ا م ، فلكا شرعا فيىه فلىيس دحىدمها أن ثفسى  

قياسىىا علىى  عقىىد اإلوىىارل ، والقيىىاي علىى  عقىىد اإلوىىارل هنىىا ضىىعيف ، للفىىارا بىىني عقىىد اإلوىىارل وبىىني : ، قىىالزا 
: كىزن العىزل واملعىزل معلزمىا كمىا  قىدم ، واجلىزاب اجلامع بينرما أن يف كليرمىا ثعىتط أن ث: السب  ، قالزا 

أنىىىه قيىىىاي مىىىع الفىىىارا ، فبينرمىىىا فىىىروا منرىىىا أن اإلوىىىارل ثعىىىتط أن ثكىىىزن العمىىىل املطلىىىزب فيرىىىا مقىىىدورا علىىى  
القىىزل فىىالراوح  سىىليمه ، ولىىيس هىىذا يف بىىاب املسىىابقة ، فلنىىه قىىد سىىب  وقىىد ا ثسىىب  ، وهنىىاك فىىروا أخىىرم ، 

، دنىىىه ا جيىىىز  أن ثأخىىىذ مىىىال أخيىىىه بغىىى   يىىىا نفىىىس منىىىه ، وحيىىى  ي ثعىىىرعا يف  ادول ، وهىىىز وىىىزا  الفسىىى 
 .السباا فل  ثت ا عل  كل  عمل من ا خر 
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 [وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي ]  :قوله 
زن حيسىىن" كمىىا  قىىدم فيعىىتط أن ثعىىني الرمىىال ، وقزلىىه " علىى  معينىىني " املناضىىلة هىىي املسىىابقة يف الرمىىي ، وقزلىىه 

فلن كان بعير  ا حيسىن الرمىي فىلن هىذ  مىن املسىابقة الىع ثىؤمن فيرىا السىب  ، فيكىزن هىذا مىن أكىل " الرمي 
 .أمزال الناي بالبا ل 

 باب العارية
ن العىزل ،  يبط بتعدثد الياء ولفيفرا ، وهي من العري ، وهز التجرد ، ومسيى  بىذل  لتجردهىا مى: العارثة 

 :وعرفرا املؤلف بقزله 

 [وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه ]  : قوله
أي بعد استيفاء النفع ، فرذ  العني الع أع ت كالدار مثال إكا انتفع اا هىذا املسىتع  واسىتز  نفعرىا فىلن هىذ  

 .العني  بق  بعد استيفاء هذا النفع املتاع به ، وهي معروعة باإلمجاع 

 ؟واختلف أه  العلم ه  تجب العارية أل ال  
واسلتدلوا بملا ثبلت فلي الصلحيحين ملن حلديث طلحلة فذها مجرزر العلمىاء إ  أهنىا مسىتةبة غى  واوبىة ، 

قال ل عرابلي لملا ذكلر لله الزكلاة فقلال هل  عللي   يرهلا  –صلى اهلل عليه وسلم  –بين عبيد اهلل أن النبي 
 .ا عل  أن العارثة ليس  واوبةفدل هذ: قالزا  (ال إال أن تطوع : )  –صلى اهلل عليه وسلم  –فقال النبي 

والقىىزل الثىىا  يف هىىذ  املسىىألة وهىىز قىىزل يف املىىذها واختىىار  شىىي  اإلسىىالم أن العارثىىة واوبىىة مىىع غىىن مالكرىىا 
 -صلى اهلل عليله وسللم  -ودلي  هذا ما ثبت في مسلم من حديث جابر عن النبي وحاوة ا خر إليرا ، 

أي  -نم ال يلؤد  حقهلا إال أقعلد لهلا يلول القياملة بقلاع قرقلر ما من صاحب إب  وال بقر وال  ل:) أنه قال 
 الىع ا قىرن هلىا  -تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القلرن بقرنهلا لليس فيهلا يومئلذ جملا   - مسىتز
إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبهلا : وال مكسورة القرن ، قلنا يا رسول اهلل وما حقها ؟ قال  -

أيضلا  قلول اهلل ، وثىدل لىذل  ( وإعىارل دلزهىا  (والعىاهد يف قزلىه  (حمل  عليهلا فلي سلبي  اهلل على الملا  و 
وقللد روى أبللو داود والنسللائي فللي سللننه الكبللرى بإسللناد حسللن عللن ابللن ،  ويمنعللون المللاعون  تعللالى

 صللى اهلل –ك  معروف صدقة ، وكنلا نعلد الملاعون عللى عهلد النبلي :" قال  –رضي اهلل عنه  –مسعود 
، ومللا فرىىز ا ثتيىىرر اىىذ  اإلعىىارل وا  فز ىىه مصىىلةة اىىا فىىذم علىى  املنىىع   "إعللارة الللدلو والللدر –عليلله وسلللم 

إن العارثىة مىن ادمىزر :  ، واجلزاب عن حىدث  ادعىراا أن ثقىالاختاره شيخ اإلسالل في هذه المس لة قو  
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فقىىد ثكىىزن هنىىاك مىىن هىىز نتىىا  إليىىه وقىىد ا  ، فقىىد رلىى  اإلنسىىان مىىا ثعىى   وقىىد ا رلكىىه ، وإكا ملكىىهالطارئىىة
قلال )هل  عللي  يرهلا ؟ : لما س له عن الصالة  –صلى اهلل عليه وسلم  –وهو كما قال له النبي ثكزن ، 

، مىىع دالىىة العىىرع علىى  ووىىزب صىىالل الكسىىزا ، فعلىى  كلىى  القىىزل الىىراوح هىىز اختيىىار ( ال إال أن تطللوع: 
 .شي  اإلسالم 

وعليه فال  صح إا من وائا التصرا ، هكذا ثقرر الفقراء ، وهذا عل  القىزل باسىتةباب والعارثة  اع بالنفع 
العارثة ، وأما عل  القزل الراوح وهز ووزب العارثة ا ثتبني هذا ، فلن هذا  اع واوا ، فرز واوا يف مالىه 

 .فأشبه الاكال وحنزها 
أعر ىى  ، فرىىز قىىزل ثىىدل علىى  العارثىىة : فىىلكا قىىال وكىىل قىىزل أو فعىىل ثىىدل علىى  اإلعىىارل فىىلن العارثىىة  ثبىى  بىىه ،  

أعطيت  راحلع لتسافر اا مث  عيىدها إيل بىال عىزل فرىذا قىزل ثىدل على  العارثىة : فيثب  به ، وكذل  إكا قال 
 .فلن هذا الفعل ثدل عل  اإلعارل أعر  كذا ، فدفعه إليه وي ثتلفن : ، وكذل  إكا قال 

 [مباح وتباح إعارة ك  ذ  نفع ]   :قوله
كالدلز والقدر والفأي والراحلة والدار وغ  كل  ، فكل كي نفع مبا   با  عارثته لدالىة اددلىة العىرعية على  

 .زد ، وادصل يف العقزد اإلباحة معروعيترا ، وحي  كان النفع مباحا فلنه داخل يف العق

 [إال البضع ]  :قوله 
ثبا  إا يف  أمة فلنه ا  صح إعارل بيعرا وكل  دن الفر  اأي الفر  ، فلنه ا  صح عارثته ، كأن  كزن له 

 .نكا  أو مل  رني 

 [وال عبدا مسلما لكافر ]   :قوله
 .ل للكافرثن عل  املؤمنني سبيال فال جيز  أن ثع  عبد  املسل  لكافر ليستخدمه ، فلن اهلل ي جيع

 [وصيدا ونحوه لمحرل ]  :قوله 
، دن ا ىىرم رنىزع مىىن إمسىاك الصىىيدم ، وا حنىىز  كىأن ثعىى   خميطىا أو حنىىز  ، وكلى  فلىيس لىىه أن ثعى  صىىيدا  ىر 

 قال اهلل تعالى ورنزع من لبس املخيط ، فلكا أعار  صيدا أو ثزبا خميطا فقد أعانه عل  اإلمث ، وقد 
  و ال تعاونوا على اإلثم والعدوان . 
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 [وأمة شابة لغير امرأة أو محرل ]  :قوله
أن ثع  أمة شابة أي ثفتنت اا أو كان  مجيلة و لز ي  كن شابة كما يف كعاا القناع ، ليس لىه أن  فليس له

ثع ها دونيب عنرا ككر ، وكك دنىه ا ثىؤمن عليرىا ، أمىا إكا أعارهىا إ  امىرأل أو نىرم هلىا كىأن ثع هىا عمرىا أو 
 .خاهلا فذل  وائا ا بأي له 
وهز مذها اجلمرزر أن املع  له أن ثستد العني املعىارل مى  شىاء إا أن ثىأكن يف و املعرزر عند فقراء احلنابلة 

شىغلرا بعىيء حبيى   ثتيىىرر املسىتع  بروزعىه فيرىىا ، فلىز أعىار  راحلىىة فلىه أن ثروىع فيأخىىذها قبىل أن ثنتفىع اىىا 
ع وهذ  الراحلة مبفىا ل املستع  ، لكن لز كان قد أعار  هذ  الراحلة لينقل بياعة له إ  مزضع فليس له أن ثرو

مىىىن ادرل حبيىىى  ثتيىىىرر املسىىىتع  بروزعرىىىا ، وكىىىذل  لىىىز كانىىى  سىىىفينة يف جلىىىة البخىىىر ، وكلىىى  دنىىىه ثتيىىىرر 
بىىالروزع ، وهىىذا هىىز املعىىرزر عنىىد احلنابلىىة وهىىز مىىذها اجلمرىىزر ، كىىالقرل  امىىا ، فرىىذ  املسىىألة مبنيىىة علىى  

ة وهىز رواثىة عىن اإلمىام أمحىد أن العارثىة إن ع ىني هلىا أوىل مسألة القرل الع  قدم ككرها ، ولذا فمذها املالكي
معني كعرٍر فليس للمع  أن ثروع ح  ريي شرر ، فلن ي  ذكر مدل فلهنا  بق  عند املستع  فينتفع اا كما 
زم ثنتفع مبثيالما عادل ، فمىثال إكا اسىتعار منىه شىيفا مىن أدوات البيى  ، فالعىادل أن أدوات البيى   كى  إ  اليى

واليزمني وحنز كل  ، إكن عل  القزل الثا  يف هذ  املسألة أهنما إكا عينا هلا مدل فلهنىا  تعىني ، فىلن ي ثعينىا هلىا 
 ، لقول اهلل تعالى مدل بقي  عند  ثنتفع اا يف العادل ، وهذا القزل هز الراوح 

 يلا أيهلا اللذين آمنلوا أوفلوا بلالعقود   أن هىذ  املسىألة مبنيىة على  مسىىألة وهىذا عقىد فيجىا أثفىاؤ  ، و قىدم
مىا وأن اللراجح القرل ، و قدم أن اجلمرزر عل  أن القىرل ا ثتأوىل بتأويلىه ، و قىد أن هىذا قىزل مروىز  ، 

 .كية من أنا لقرل ثتأول بتأويله كها إليه املال

 [وال أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ]  :قوله 
رول أعار ا خر أن ثيع خعبا عل  حائطه ، فزضع املستع  : مثاله هذ  املسألة  نبين عل  املسألة السابقة ، 

 فه  له الرجوع ؟خعبه عل  هذا احلائط وبن ، 
لىىيس لىىه الروىىزع ، وكلىى  دن هىىذا البنىىاء سىىينردم ، فلنىىه قىىد وضىىع اخلعىىا ووضىىع عليىىه البنىىاء ، فىىلكا : اجلىىزاب 

، وقىىد  قىىدم أن الفقرىىاء ثقيىىدون وىىزا  الروىىزع روىىع يف هىىذ  العارثىىة فىىلن هىىذا ا خىىر ثتيىىرر ، فلىىيس لىىه الروىىزع 
 .حبي  ي ثأكن له بعغله بعيء ثتيرر املستع  بروزعه ، وهنا ثتيرر املستع  ، إكن ليس له الروزع
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 وه  له أن ي خذ عليه األجرة ؟
أن ثقىزل  ليس له أن ثأخذ عليه ادوىرل ، وكلى  دن العارثىة باقيىة ، والعارثىة ا أوىرل فيرىا ، فلىيس لىه: اجلزاب 

إما أن مدم بيت  وإما أن  عطيين أوىرل ، وكلى  دن العارثىة قىد انعقىدت ، والروىزع رنىزع منىه بسىبا اليىرر ، 
وإكا سىىقط احلىىائط فيجىىز  لىىه حينفىىذ أن رنىىع مىىن هىىذ  العارثىىة ، ف وىىع فيرىىا ، وكلىى  دن البنىىاء قىىد مىىدم ، فىىال 

 .ودار  كما  قدم يف أحكام اجلزارعا عل  و هذا حي  ي جيا  كينه من وضع اخل. ضرر يف الروزع 

 [وال يرد إن سقط إال بإذنه ]   :قوله
فال ثرد اخلعا إن سقط اجلدار إا بلكن صاحا اجلدار ، وكل  دنه ي ثأكن إكنا ودثدا ، فاإلكن قد كها 

م يف املعىرزر يف ط كمىا  قىدبسقزط اجلدار ، إا عنىد اليىرورل بىأن ا ركىن التسىقيف إا بىه إن ي ثتيىرر احلىائ
 املذها

 [وتضمن العارية بقيمتها يول أتلفت ولو شرط نفي ضمانها ]   :قوله
فالعارثة ميمزنة بقيمترا ثزم  لف  دنه هز ثزم فزامىا على  مع هىا ، فالعارثىة ميىمزنة وإن ي ثتعىد وي ثفىرط ، 

هنىا  يىمن ، فلىز قىال املسىتع  بعىرط وإن كان  مثلية فاليمان باملثلي وإا فبقيمته ، ولز شرط نفي ضىماهنا فل
، واسلتدلوا بمللا أمحىد والعىىافعيأا أضىمن ، فلنىه ثيىىمن وا ثعتىا هىذا العىىرط ، وهىذا هىز املعىىرزر يف مىذها 

على اليد ما أخذت حتلى تؤديله :) قال  -صلى اهلل عليه وسلم  -رواه الذمسة بإسناد صحيح أن النبي 
واستدلوا بما رواه أحملد وأبلو را ما أخذت ح   ؤدثه إ  مالكىه ، فرذا ثدل عل  أن اليد جيا علي:  قالزا (

اسللتعار منلله دروعللا يللول حنللين  -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -أن النبللي :) داود مللن حللديث صللفوان ابللن أميللة 
واحلىدث  فيىه شىرث  بىن عبىد اهلل ، لكىن لىه شىاهد   (بل  عاريلة مضلمونة : أ صب يلا محملد ؟ قلال : فقال 

مستدرك احلاك  فاحلدث  حسن ، فلكا  لف  العارثة بغ   عد وا  فرثط فلنه ثيمن كىأن من حدث  وابر يف 
وهىىز أن املىىراد بىىالتلف غىى  التلىىف الىىذي  قتيىىيه :  تلىىف بآفىىة مىىن السىىماء وحنىىز كلىى  ، وهنىىا احىىتا  ا بىىد منىىه 

من التلف فلن الثىزب ثبلى  عندما ثستع  ثزبا ليلبسه فلنه ا بد أن حيصل هلذا الثزب شيء : استعارما ، مثاله 
، وهكىىذا سىىائر ادشىىياء املسىىتعارل ، فرىىذا التلىىف الىىذي ثقتيىىيه ااسىىتعمال ا ضىىمان فيىىه وإن أ ىى  علىى  العىىيء 

والقىزل الثىا  وهىز مىذها املعار كله ، وكل  دن اإلكن باستعمال هذ  العارثة متيمن لإلكن بل الفرا عىادل ، 
سلتدلوا بملا رواه أحملد وأبلو داود والنسلائي فلي الكبلرى والحلديث وا، أن العارثة غ  ميىمزنة ،  ادحناا

إذا : قلال ليعللى بلن أميلة  –صلى اهلل عليه وسلم  –صحيح لطرقه ، وصححه ابن حبان و يره  أن النبي 
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بل  عاريلة : يلة ملؤداة أل عاريلة مضلمونة ؟ فقلاليا رسلول اهلل أعار :سلي ف عطهم ثالثين درعا ، فقالأتتك ر 
ولمللا ثبللت فللي سللنن الترمللذ  ،  (علللى اليللد مللا أخللذت حتللى تؤديلله )ك الحللديث المتقللدل وكللذل (مللؤداة 

والعاريلة ملؤداة واللزعيم  لارل واللدين  (قلال  –صلى اهلل عليله وسللم  –والحديث إسناده حسن أن النبي 
إن  علالى قلال توادداء ا ثستلام اليمان بدليل أن الزدثعة باا فاا ا ضمان فيرا ، وقىد : قالزا   (مقضي 

فأمر اهلل بأدائرا وي ثستلام هذا ضماهنا ، فاملقصزد أهنا  ؤدم ما   اهلل ي مركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها 
وأصىح ادقىزال يف هىذ  املسىألة دام  مزوزدل ، وأما إكا حصل هلا  لف بغ   عىد وا  فىرثط فرىذا بىاب  خىر ، 

أمحىىد وهىىز اختيىىار صىىاحا الفىىائ  مىىن احلنابلىىة وغىى  واحىىد مىىن مىىا اختىىار  شىىي  اإلسىىالم وهىىز رواثىىة عىىن اإلمىىام 
وهىز أن العارثىة غى  ميىمزنة إا أن ثعىتط كلى  احلنابلة وهز اختيار ابن القي  والعي  عبد الرمحن بىن سىعدي 

: ليعلللى بللن أميللة وقللد سلل له فللي العاريللة  -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -فقللول النبللي املعىى  وبىىه جتتمىىع اددلىىة ، 
ولملا ، فرىذا ثىدل على  أن العارثىة ليسى  مبيىمزنة ،  ب  عاريلة ملؤداة: ؤداة أل عارية مضمونة فقال أعارية م
، فىدل على  أهنىا مىع العىرط ثثبى  بل  عاريلة مضلمونة : صفوان بن أمية أ صب يا محمد ؟ فقلال : قال له 

شتاط اليىمان ا حيىل اليمان فيرا ، ودن املسلمني عل  شرو ر  ، إا شر ا حرم حالا أو أحل حراما ، وا
 ادحنىااثىرم وىزا  العىرط ، وأمىا  فقزل شي  اإلسالم هز قزل ادحنىاا لكنىهما حرم اهلل وا حيرم ما أحله ، 

فاملعرزر عنده  أن العرط با ل ويف رواثة عنده  ثرون وزا  العرط ، وا خالا بني أهل العلى  أنىه إكا فىرط 
لنىىه ثيىىمن ، دن اليىىمان بالتعىىدي أو التفىىرثط ثابىى  يف الزدثعىىة يف حفىىن هىىذ  العارثىىة أو  عىىدم عليرىىا بفعلىىه ف

 .فمن باب أو  يف العارثة 

 [وعليه مؤنة ردها ] :قوله
أي عل  املستع  مؤنة رد العارثة ، فالعارثىة عنىدما  سىتعار ، وحيىني ردهىا فلهنىا قىد  تىا  إ  نفقىة إلرواعرىا إ  

علللى اليللد مللا أخللذت :)  -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -لقوللله ، مالكرىا ، فرنىىا جتىىا على  املسىىتع  هىىذ  النفقىة 
 .ودن أداء العارثة واوا ، وما ا ثت  الزاوا إا به فرز واوا و قد قبيرا لنفسه ،( حتى تؤديه 

 وه  عليه نفقة المعار أثنا  االستعارة ؟ 
عليرا ، وإكا أعلفرىا مىثال فلنىه أنه ا جيا ، فلكا كان  دابة وحنزها فال جيا عليه أن ثنف   املعرزر يف املذها

وككىر " قياي املذها فيما ثارر يل أهنا جتا عل  املسىتع  :"  وقال شي  اإلسالمثروع بعلفرا عل  مع ها ، 
:"  وقىىال العىىي  عبىىد الىىرمحن بىىن سىىعديشىىي  اإلسىىالم أنىىه ي جيىىد قىىزا يف املىىذها ، ولىىذا خرورىىا كمىىا  قىىدم ، 
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أن حيسن إ  أحد بلعىارل دابىة ثسىتعملرا وثركبرىا فيعلفرىا مث ثروىع بعلفرىا  وهز العرا اجلاري ، وثستقبح الناي
هىى وهىز كمىا قىال ، فىالراوح أن نفقىة العىني املسىتعارل واوبىة على  املسىتع  دن العىرا ثقيىي .أ" عل  صىاحبرا 

 .بذل 

 [ال المؤجرة ]  :قوله 
ا اسىىتأور دابىىة فةىىان ردهىىا فنفقىىة الىىرد علىى  فىىالعني املىىؤورل مؤنىىة ردهىىا جتىىا علىى  املىىؤور ا علىى  املسىىتأور ، فىىلك

املىؤور ، وأمىا املسىتأور فىال جيىا عليىىه نفقىة ردهىا ، بىل ثرفىع ثىىد  عنرىا ، دن ردهىا ملصىلةة املالى  ، و قبيىىرا 
ملصلةته و مصلةة املال  ، مالا العارثة فلن القىبض ملصىلةته اخلاصىة وهىذا هىز املعىرزر مىن املىذها ،  مىا 

ثثب  ضرر بفعله ، فلن ثب  ضرر كأن ربلي الدابة يف مزضع ربع  عليرىا التلىف فيىه  ي حيك  عرا مالفه أو
فلن هذا رنزع ، أو قي  عرا بأنه جيا عليه أن ثرد ، كأن ثقيي العرا بأن من استأور سيارل وحنزهىا فلنىه 

 .إ  مؤورها ، فالرد عل  املؤور ثردها

 [وال يعيرها ]  :قوله 
أن  ع هىا غىى ك ، وكلىى  دن املعى  قىىد أبىىا  لى  اانتفىىاع اىىا ، وانتفىاع غىى ك اىىا فىلكا اسىىتعرت دابىة فلىىيس لىى  

غىى  مىىأكون بىىه مىىن املالىى  ، وهىىذا هىىز املعىىرزر مىىن املىىذها وهىىز أحىىد القىىزلني يف مىىذها العىىافعي ، وكهىىا 
ارهىا ادحناا وهىز أحىد القىزلني يف مىذها العىافعي وهىز قىزل يف املىذها أن لىه أن ثعرهىا ، وكلى  دنىه إن أع

فقىىد  صىىرا اىىذ  العىىني بقىىدر مىىا أكن لىىه بىىه ، فقىىد أكن أن ثنتفىىع اىىا انتفاعىىا ا عىىزل فيىىه ، فىىلكا أعارهىىا بىىال 
ي ثىأكن  -مالى  العىني  -، وكلى  دن املعى   واللراجح هلو القلول األولعزل فقد  صرا اا كما أكن له ، 

س مالكا للمنفعة بل هز مىأكون لىه باانتفىاع له إا أن ثتصرا اا ، فليس له أن ثعدي التصرا إ  غ   ، ولي
، بدليل ا فاا العلماء عل  منعه من  أو ها ، فىلكا اسىتعار دابىة فلىيس لىه أن ثؤورهىا ، ولىز كىان مالكىا لنفعرىا 

 .ا أن ثتصرا اا هز ، دون غ   جلا ت له اإلوارل  ، فدل هذا عل  انه ليس مأكونا له إ

 [ستقرت عليه قيمتها فإن تلفت عند اللاني ا]  :قوله 
أعار  ثد عمروا دابة ، فأعارها عمرو بغ  إكنه بكرا ، فتلف  عنىد بكىر ، فاليىمان على  املسىتع  الثىا  : مثاله 

 .رز مباشر سزاء  كان عاملا  باحلال أم اوهز بكر ، وكل  دهنا  لف  يف ثد   ف
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 [وعلى معيرها أجرتها ] :قوله
ضىىمان املنفعىىة دنىىه رلىى  اانتفىىاع اىىا و ا رلىى  نفعرىىا ليع هىىا فىىلكا كانىى   و علىى  املسىىتع  ادول وهىىز عمىىرو

 ىىؤور فعليىىه أوىىرل ادثىىام الىىع أعارهىىا فيرىىا فىىلكا بقيىى  عنىىد املسىىتع  الثىىا  ععىىرل أثىىام و كانىى  أوىىرل مثلرىىا مائىىة 
غى   بغى  حى  ، فقىد  دنىه قىد غىرر باملسىتع  الثىا  أن ثسىتزيف منفعىة عىنيروال يف كل ثزم فعليىه ألىف لاير ، و 

غىىرر باملسىىتع  الثىىا  وظىىن أهنىىا ملىى  لىىه ، أو أنىىه مىىأكون لىىه بىىأن ثع هىىا غىى   ، فغىىرر بىىه فتصىىرا اىىا بغىى  حىى  ، 
فتكىزن ادوىرل علىى  هىذا املغىىرر ، وعليىه فىىلكا كىان املسىىتع  الثىا  عاملىىا باحلىال أي عاملىىا بىأن هىىذ  عارثىة وليسىى  

نفذ ثكزن قد دخل عل  بص ل وعليه فادورل عليه كمىا ثقىرر  فقرىاء احلنابلىة مالكا وأنه قد أعار  مل  غ   فةي
، إكن ادورل عل  املستع  ادول حي  ي ثكن املستع  الثا  عاملا بأهنا مل  غ   بل هز ظن أهنا مل  له أو 

ومىع كلى   صىرا  با  صغا ال إكن أو ظنهبمأكون له باإلعارل ،أما إكا عل  أن هذا املستع  ادول قد أعار  إثاها 
 . ع اذ  العني فزوا عليه عزضرا يف مل  غ   فلن ادورل جتا عليه أي عل  املستع  الثا  دنه هز املنتف

 [وضمن أيهما شا  ]  :قوله 
فلكا  لف  العني فلنه ثيمن أثرما شاء ، فلن شاء ضمن عمروا وهز املسىتع  ادول وإن شىاء ضىمن بكىرا وهىز 

 .ا  املستع  الث
سىىلط عليرىىا غىى   بغىى  حىى  ، فأمىىا  يىىمينه للمسىىتع  ادول فىىألن املسىىتع  ادول  صىىرا يف العارثىىة بغىى  إكن ، 

  فىىألن التلىىف حصىىل يف ثىىد  ، فىىلن ضىىمن املسىىتع  ادول وهىىز عمىىرو ، فلنىىه ثروىىع اوأمىىا  يىىمينه للمسىىتع  الثىى
 .دصلعل  املستع  الثا  باليمان ، دن اليمان واوا عليه يف ا

 [ون أركب منقطعا لللواب لم يضمن ]  :قوله 
ه إكا أركا عل  دابة منقطعا أي قد انقطع به السبيل فال ثيمن هذا املنقطع لز  لف  هىذ  الدابىة ، وكلى  دنى

ي ثتعرل للطلا و إبا أركبه من قبل نفسه و كىذا لىز أركبىه  ىزددا  ا دنىه منقطىع وهىذا حيى  ي ثتفىرد حبفارىا 
مالكرا ي  ال عليرا فرز شبيه بالردثف ، وعليه فىال ضىمان عليىه ، فىال ثكىزن كاملسىتع  الىذي جيىا ثد و دن 

عليىىه اليىىمان يف املىىذها ، وكلىى  دن ثىىد مالكرىىا ي  ىىال عليرىىا ، كىىأن  كىىزن معىىه راحلتىىان ، راكىىا هىىز علىى  
لراحلىىة نفسىرا، فلىى   ىال ثىىد أحىدمها ، مث ووىد منقطعىىا فأركبىه علىى  الراحلىة ادخىىرم ، فرىذا كمىىا لىز أردفىىه على  ا

 .مالكرا عليرا ، وعل  القزل الراوح من أن العارثة غ  ميمزنة إا أن ثعتط كل  املع  فال إشكال 
 [ب  أعرتني أو بالعكس عقيب العقد قب  قول مدعي اإلعارة : أجرتك ، قال : وإذا قال ]  :قوله

: ، فقىال قد أور   هذ  الىدار: دار  فقال  سكن يف:  إكا قال املال  أور   ، وقال ا خر بل أعر ين ، فمثال
بل أور ين ، ومصلةته من إنكار العارثة مع أن ظاهر ادمر : بل أعر ين ، أو بالعكس كأن ثقزل أعر   فيقزل 
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أن العارثىىة أفيىىل مىىن اإلوىىارل مصىىلةته مىىن كلىى  أنىىه قىىد ثكىىزن ثرثىىد إبقىىاء هىىذ  العىىني معىىه مىىدل وإن كىىان كلىى  
رثىىة رلىى  املعىى  إرواعرىىا مىى  شىىاء كمىىا  قىىدم يف املىىذها ، وكىىان كلىى  عقيىىا العقىىد أي ي  ىىض بىىأورل ، والعا

مدل هلا أورل يف العادل ، فيقبل قىزل مىدعي اإلعىارل سىزاء كىان املالى  أو كىان ا خىر الىذي بيىد  العىني ، وكلى  
أوىىرل إا أن ثىىأيت مىىدعي دن ادصىىل هىىز عىىدم اإلوىىارل ملىىا فيرىىا مىىن العىىزل فادصىىل عىىدمرا ، وعلىىه فةينفىىذ ا 

 .د العني إ  مالكرااإلوارل ببينة فةينفذ  ثب  ادورل ، لكن الكالم حي  ا بينة ، وحينفذ  ر 
 [وبعد مضي مدة قول المالك ب جرة المل  ] :قوله 
بىل أوىر ين أو بىالعكس ، فةينفىذ : أعر ى  ، وقىال ا خىر : بعد ما ميى  شىرر اختلفىزا ، فقىال املالى  : مثاله 

 : -صلى اهلل عليه وسلم  -، وقد قال قزل هز قزل املال  ، وكل  دن ادصل يف مال الغ  اليمان ال
فالقزل قىزل املالى  ، وكلى  دن ادصىل   (لو يعطى الناس على دعواهم الدعى أناس دما  قول وأموالهم ) 

حلىف فىلن حلىف فىالقزل قزلىه ا: يف أمزال الناي اليمان ، ومن كان ادصل معه فالقزل قزله ، فيقال للمالى  
و ي ثقىر ادخىر  يدفع أورل املثل للمال  ، وإبا ثبت  أورل املثل وي  ثب  ادورل املسىمال الىع ثىدعيراعليه ف، و 

 .و أما املدل الباقية فال ثقبل فيرا قزل املال  دن ادصل عدم العقد .باإلوارل فزوا بدل املنفعة
 [ب   صبتني : جرتني فقال وإن قال أعرتني أو قال أ]  :قوله 

أنىىا ي أؤوىىرك وي أعىىرك بىىل : أنىى  قىىد أوىىر ين دارك ، فقىىال : أنىى  قىىد أعىىر ين هىىذ  الدابىىة ، أو قىىال : إكا قىىال 
غصبتين ، فالقزل قىزل املالى  دن ادصىل عىدم اإلعىارل وعىدم اإلوىارل ، وهىذا مىدعي خىالا ادصىل ، فىالقزل 

 .قزل املال  
 [ب  أجرتني والبهيمة تالفة : قال  أعرتك ،: أو قال ]  :قوله 

ا بىىل أور نيرىىا ، لكىي ا ثيىىمن ، فاملسىىتأور ا ثيىىمن وأمىىا : أعر ىى  هىىذ  البريمىىة لتكبرىا ، فقىىال : إكا قىال 
ادصىل  أناملع  فعليه اليىمان يف املىذها ، وكانى  البريمىة  الفىة فىالقزل قىزل املالى  ، لألصىل املتقىدم ، وهىز 

لللو يعطللى النللاس علللى :)  -صلللى اهلل عليلله وسلللم  -مللن قوللله كمىىا  قىىدم ، ودليلىىه يف أمىىزال النىىاي اليىىمان  
 (دعواهم الدعى أناس دما  قول وأموالهم

 [أو اختلفا في رد فقول مالك ]  :قوله 
هنىا ي  ردها إ  ، فالقزل قزل املال  : رددت ، واملال  ثقزل : أعار  دابته مث اختلفا ، فاملستع  ثقزل : مثاله 
و قد قبض ادصل عدم الرد ، وقد ثبت  العارثة بالبينة أو اإلقرار ، فال بد وأن ثثب  الرد بالبينة أو باإلقرار دن 

 .العني ملصلةة نفسه فعليه اليمان 
 الغصب باب
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 :  ااصطال  ويف ، القرر:  لغة الغصا
 [ حق بغير قهرا  يره حق على االستيال  هو:]  بقوله المؤلف عرفه
 حنىىز أو الدابىة أو الىدار:  املىال مثىىال ، اختصىا  أو مىاا احلى  هىىذا كىان سىزاء ، غى   حىى  على  ءااسىتيال هىز
 مىىن رنىىع أنىىه بىىدليل ، اختصىىا  فلهنىىا ،  رع كلىىا أو صىىيد كلىىا عنىىد  ثكىىزن أن ااختصىىا  ومثىىال ، كلىى 
 . مالية قيمة له وليس  ، بيعه
 .ثنترا أو ثسرا أو ربتلس كأن قرر بغ  غ   ح  عل  استز  لز ما كل  من ربر (  قررا)  وقزله
 واسىىتيالء ، مالىىه علىى  اليتىىي  ويل كاسىىتيالء حبىى  ااسىىتيالء هىىذا كىىان لىىز مىىا كلىى  مىىن ربىىر (  حىى  بغىى )  وقزلىىه
 املىراد ولكىن ، لنفسىه عليىه ثسىتزيل أن املىراد ولىيس ، ببا ىل لىيس ااسىتيالء هىذا فلن ، املفلس مال عل  احلاك 

 ثىدخل التعرثىف وهىذا ، وغى   ثتىي  مىن عليىه ا جىزر يف نفسىه وحلىن ، املفلىس يف رمائىهغ حلىن عليىه ثستزيل أن
 هىىىذا دن وكلىىى  ، اإلسىىىالم شىىىي  هىىىذا بىىىني كمىىىا مبىىىراد لىىىيس و ، املسىىىل  مىىىال علىىى  املقا ىىىل احلىىىرا اسىىىتيالء فيىىىه

 . التعرثف اذا مرادا فليس ثيمن ا ااستيالء
 

 [ ومنقول عقار من]  قوله
 عليىه اهلل صىل  - النىيب أن الصىةيةني يف ثبى  وقىد ، كلى  وحنىز والبسىتان وادرل كالىدار(  عقىار من)  قزله
 . ( أرضين سبع من القيامة يول إياه اهلل طوقه ظلما األرض من شبرا اقتطع من)  قال - وسل 
 قىال كمىا وهىز وحسىنه والتمىذي داود وأبىز مسىند  يف أمحىد اإلمىام روم وقىد ، وحنز  كأثاث(  ومنقزل)  وقزله
 أخيه عصا أخذ ومن ، العبا وال جادا أخيه متاع أحدكم ي خذ ال:)  قال - وسل  عليه اهلل صل  - النيب أن
 . املنقزات من والعصا واملتاع ( فليردها حق بغير
 [ ردهما ذمي خمر أو يقتنى كلبا    صب وإن: ]  قوله
 و ، رد  عليىه ووىا غصىبه فىلكا اقتنىاء  جيىز  فمىا رد  حنىز  و  رع كلا أو صيد ككلا ثقتن كلبا   غصا إكا

 كلى  مثىل و ، ثىرد  أن عليىه فيجىا لىه ح  فرز فيه له مأكون ووه عل  اقتنا  قد و به ربتل املقتين دن كل 
 ، رد  جيىا فكىذل  وخفىا  كلى  أسىر قىد بىل النىاي أمىام شىربه ثارىر ي أي ، ثارىر  ي كمىي مخىر اغتصىا لز

 . ح  ووه بغ  أخذ  فقد منه أخذ  فلكا ، فيه له مأكون هذا فلن سرا اخلمر ثعرب كان إكا دنه وكل 
 [ ميتة جلد يرد وال]  :قوله
 احلنابلىىة ثقررهىىا مسىىألة عىىن متفرعىىة املسىىألة فرىىذ  وعليىىه ، املىىذها يف بىىدباغ ثطرىىر ا دنىىه امليتىىة ولىىد ثىىرد فىىال

 جيىز  دنىه وكلى  ، ثردهىا بىل احلنابلىة ضبعى وقال ، بدباغ ثطرر ا امليتة ولد أن وهي ، ا نية باب يف  قدم 
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 فىلن ثىابس يف واسىتعمله دبىغ وقىد امليتىة ولىد اقتىن فىلكا ، احلنابلة عند  قدم كما وحنز  ثابس يف اجللد استعمال
 امليتىة فجلىد مىال، وهىز الىرد عليىه جيىا فعليه بالدباغ ثارر امليتة ولد أن وهز الراوح القزل وعل  ، وائا كل 
 أن ركنىه دنىه الىدبغ قبىل هىذا كىان وإن ، دبىغ إكا شىرعا بىه مىأكون اانتفاع دن ثرد  أن عليه فيجا ، قيمة له

 . دبغه بعد به ثنتفع
 [ هدر اللالثة وإتالف] : قوله
 كىان وإن الكلىا هىذا قتىل فىلكا ، هىدر فرىي امليتىة وولىد واخلمىر الكلىا وهىي الثالثىة هىذ  مىن شىيفا أ لىف فلكا

 كلىى  فىىلن اخلمىىرل هىىذ  أهىىراا أو اجللىىد هىىذا أ لىىف أو شىىرعا فيىىه لىىه مىىأكون ووىىه علىى  بىىه لينتفىىع اقتنىىا  قىىد ا خىىر
 ، دباغىه عنىد قيمىة ولىه ثىدبغ امليتىة ولىد فىلن ، ضىعيف فرىز امليتىة ولىد أمىا ، ضىمان املتلىف على  فليس ، هدر
 عليىىه اهلل  صىىل - النىىيب دن قيمىىة هلمىىا فليسىى  واخلمىىرل الكلىىا وأمىىا ، قيمىىة لىىه دن اليىىمان فعليىىه أ لفىىه فىىلكا
 . هلما قيمة فال وعليه بيعرما عن هن  - وسل 
 ؟ بعراا جيرر ي إكا معصزمة الذمي مخرل إن:  قيل فلن

 وأوادهىىى  ا ىىىاربني نسىىىاء أن بىىىدليل قيمىىىة هلىىىا ثكىىىزن أن أو ، ضىىىماهنا ثسىىىتلام ا معصىىىزمة كزهنىىىا أن:  فىىىاجلزاب
 ، حيىرم كلى  أن مىع ، ضىمان فىال صىبياهن  مىن صىبيا أو نسىائر  مىن امرأل املسل  قتل فلكا كل  ومع معصزمزن
 وضىعه الىذي العقىد ربىالف دنىه بعىراا الىذمي هىذا أسىر وقد ، اخلمرل هذ  ثررث  أن له جيز  فال ، هنا فكذل 
 عىىن - وسىىل  عليىىه اهلل صىىل  - النىىيب لنرىىي ، هلىىا قيمىىة ا اخلمىىرل دن ضىىمان ا ولكىىن ، معرىى  املسىىلمني إمىىام
 . مثنه عن - وسل  عليه اهلل صل  - النيب هن  فقد ثقتن كان وإن االكل وكذل  ، بيعرا
 [ يضمنه لم حر على استولى وإن]  :قوله
 عنىىد  مىىات فلىىز ، ثيىىمن ا فلنىىه كبىى ا أو صىىغ ا احلىىر هىىذا كىىان سىىزاء اغتصىىبه أي حىىر علىى  روىىل اسىىتز  فىىلكا
 بسىبا مىات لىز لكىن ، اليىد عليىه ثبى   ا احلىر دن عليىه ضىمان فال حنز  أو مبرل رزت كأن منه سبا بغ 

 . ثيمن فلنه بصاعقة املزضع هذا أصيا أو احتا مزضع يف له حبس
 ؟ ثيمن العبد أن مع احلر ثيمن ا ي:  قيل فلن
 فيثبى   متعدثىة ثىد ثىد  دن ، ثيمن فلنه فيرا للغاصا سبا ا ميتة العبد فمات عبدا اغتصا روال أن فلز

 وأمىا ، مقزم مال فلنه الرقي  العبد مالا مبال ليس احلر أن:  فاجلزاب ، ثيمن فال احلر وأما ، اليمان عليرا
 . كل  ثباشر أن إا ، ثيمنه ي حر عل  استز  إن إكن ، مبال فليس احلر
 ؟ مالكرا وعليرا دابة اغتصا فلن
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 عليىه ضىمان ا مالكرىاو  ، مالكرىا ثىد    دهنا ،  لف  لز الدابة يف عليه ضمان ا انه املذها من فاملعرزر
 القىىزل وهىىز سىىعدي بىىن الىىرمحن عبىىد العىىي  واختىىار  ثثبىى  اليىىمان أن املىىذها يف الثىىا  والقىىزل ، لىىه  بىىع فرىىي

 قىىد الروىىل هىىذا فىىلن ، مىىال هىىز مىىا  بعىىه فقىىد هنىىا وأمىىا ، مبىىال لىىيس دنىىه احلىىر اسىىتثنينا إبىىا دننىىا وكلىى  ، الىىراوح
 القزل وهذا ، حر دنه فيه عليه ضمان فال مالكرا وأما ، ضماهنا عليه فةينفذ ، مال وهي الدابة هذ  اغتصا

 . الراوح هز
 [ أجرته فعليه حبسه أو كرها استعمله وإن] : قوله
 عزل هلا واملنفعة ، منفعته استز  دنه وكل  ، أور ه فعليه كل  وحنز مرنة يف واستعمله احلر هذا اغتصا إن

 منافعىه عليىه ففىزت كلى  حنىز أو دار يف حبسىه لكنىه عمىل على  هثكرهى وي حبسىه إكا وكذل  ، العزل فزوا
 مىن منعىه لكنه ثغصبه وي حيبسه وي العمل منعه فلن ، أورل هلا واملنافع ، منافعه عليه فزت دنه املثل أورل فعليه
 ؟ ا أم اليمان ثثب  فرل ، ح  ووه بغ  العمل

 وصىزبه ، ضىمان عليىه أي"  بلى :  ثتزوىه:"  لفىروعا صىاحا وقىال ، عليىه ضىمان ا أنىه املذها من املعرزر 
. املثىل أوىرل عليىه فيجىا منافعىه عليىه فىزت قىد مبنعىه دنىه وكل  ، الراوح هز القزل وهذا ، اإلنصاا صاحا

 .ادورل عليه أن دظرر فا  زعا   استعمله إن الصغ  إن مث
 [ أضعافه  رل وإن بزيادته المغصوب رد ويلزل] : قوله
 فىذ  فيسىمنرا دابىة ثغتصىا أو الكتابىة فيعملىه عبدا ثغتصا كأن ، واملنفصلة املتصلة باثاد ه غصزبامل رد فيلام
 و كزن ونتاورا أوادها  تبعرا فةينفذ  لد أو فتنتج اائ  ثغتصا كأن ، املنفصلة الاثادل ومثال ، متصلة  ثادل
 ثسىىتة  وا ، رد  عليىىه فيجىىا الصىىنائع مىىن صىىنعة فعلمىىه رقيقىىا منىىه سىىرا إكا كىىذل  ، منىىه للمغصىىزب كلرىىا
 ملىىى  بىىىا هىىىي الاثىىىادل هىىىذ  دن وكلىىى  ، منىىىه للمسىىىروا ملكىىىا بصىىىفته العبىىىد ثكىىىزن بىىىل التعلىىىي  هىىىذا علىىى  شىىىيفا

 فليردهلا حلق بغيلر أخيله عصلا أخذ ومن:)  - وسل  عليه اهلل صل  - النيب لقزل الرد عليه وجيا ، املغصزب
 إكا:  كلىى  مثىىال ، أضىىعافرا خسىىر ولىىز ثردهىىا أن وعليىىه ، كلىى  ووىىزب علىى   ىىدل الىىع اددلىىة مىىن هىىذا وغىى  (

 - النىىيب لقىىزل وكلىى  ، لىىرد  كثىى ل أمىىزاا خسىىر وإن املغصىىزب ثىىرد أن عليىىه فيجىىا العبىىد فىىأب  ، عبىىدا اغتصىىا
 ( تؤديه حتى أخذت ما اليد على:)  - وسل  عليه اهلل صل 
 [ واألجرة وتسويتها ، نقصها وأرش ، القلع لزمه  رس أو األرض في بنى وإن] : قوله
 ؟ احلك  فما غ   أرل يف شجرا أو لال غري أو ، غ   أرل يف بن رول:  مثاله
 ثبىى  مىا هىذا ودليىل ، ثلىام ي إا و غىىرل لىه كىان و ادرل صىاحا  لىا إكا القلىىع لامىه:  هنىا املؤلىف ثقىزل
 صىل  - النىيب أصةاب من ولر  عن الاب  بن عرول عن لغ   صةيح واحلدث  حسن بلسناد داود أا سنن يف
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 فلي نذلال أحلدهما  رس ، - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول إلى اختصما رجلين أن - وسل  عليه اهلل
 عليىه اهلل صىل  - وقىال ، نذلله يذلر  أن النذ  صاحب وأمر ب رضه األرض لصاحب فقضى اآلخر أرض
 وثانيىا ، أوا هىذا ، البنىاء هىذا وثردم نخيلال هذ  ثقع أن عليه جيا إكن  ( حق ظالم لعرق ليس:)  - وسل 
 ثىؤثر كىأن ، ادرل يف نقصىا الغىري هىذا ثسبا فقد ادرل هذ  يف ثغري فعندما ، نقصرا أر  عليه جيا: 

 هىىذا فيرىىا حيصىىل أن قبىىل ادرل هىىذ  فتقىىزم ، نقصىىرا أر  لىىه فةينفىىذ ، وحنزهىىا  راعىىة مىىن ادرل  نتجىىه فيمىىا
 بينرمىا الفىارا ثناىر مث ، والبنىاء الغىري فيرىا حصىل أن بعىد ثقىزم مث ، الغىري ذاهى فيرىا حيصىل أن وقيىل ، البنىاء
 مىن فيرا حصل أن بعد ثصلةرا وأن ادرل ثسزي أن عليه جيا:  وثالثا ، منه املغصزب إ  الغاصا فيدفعه
 درلا أوىىرل جيىىا:  ورابعىىا ، ثسىىزثرا أن عليىىه فيجىىا ، البنىىاء وهىىذا ، الغىىري هىىذا بسىىبا ، كلىى  وحنىىز احلفىىر
 لىىز لكىىن ، الغىىري يف املؤلىىف ككىىر  ومىىا ، املىىدل هىىذ  اىىا اانتفىىاع ادرل صىىاحا علىى  فىىزت دنىىه ، املىىدل هىىذ 

 ؟ كل  حك  فما فارعرا أرضا اغتصا
 وأما الغري، عل  قياسا أي كالغري ، ادورل وعليه الارع فله الارع حصد كان وإن ، القلع جيا اجلمرزر قال

 خمى  أنى  للمالى  فنقىزل بعىد حيصىد ي كىان إن عنىده  املعرزر يف فقالزا ، املسألة هذ  يف فصلزا فقد احلنابلة
 أنفقىه مىا أي النفقىة، و عطيىه الىارع  أخىذ أن شىف  وإن ، ادوىرل ول  حيصل ح   رع ما له  تك أن شف  إن
 حصىد قىد الىارع كىان إن أمىا ، ادرل لصىةاب ملكىا الىارع وثكىزن ، نفقتىه الغاصا فتعطي ، الارع هذا عل 

 وعىىىن ، ادوىىرل وعليىىه ، الىىارع مىىن حصىىد  مىىا فللغاصىىا حصىىد قىىد الىىارع كىىان إن:  وقىىالزا ، اجلمرىىزر فزافقىىزا
 حصىىد إكا مىا بىىني فىرا ا أنىىه  يميىة ابىىن اإلسىالم شىي  واختيىىار احلنابلىة مىىن عقيىل ابىىن اختيىار وهىىز أمحىد اإلمىام
 ولىىىز حىىى  ، كلىىى  فلىىىه ادوىىىرل ثأخىىىذ أن شىىىاء وإن ، ادرل لصىىىةاب ملكىىىا ثكىىىزن بىىىل ، حيصىىىد ي وإكا الىىىارع

 ودليىىل ، الىىراوح هىز القىىزل وهىىذا ، النفقىة وثعطيىىه الىىارع أرثىد ثقىىزل أن ادرل فلصىىةاب الغاصىا هىىذا حصىد 
  سىىينه البخىىاري عىىن التمىىذي نقىىل وقىىد ، داود وأبىىز حاوىىة ابىىن وروا  ، وحسىىنه والتمىىذي أمحىىد روا  مىىا كلىى 
 بلل رض زرع مللن:)  قىىال - وسىىل  عليىىه اهلل صىىل  - النىىيب أن عىىزاهد ب حسىىن واحلىىدث  أمحىىد اإلمىىام بىىه واحىىتج
 . حصاد  وبعد حصاد  قبل الارع يف عام واحلدث  ( نفقته وله شي  الزرع من له فليس إذنهم بغير قول
 ؟ الغري عل  الارع قاسزا فقد اجلمرزر ككر  عما اجلزاب ما:  قيل فلن

 وقىد ، ثتلىف فلنىه قلىع فىلكا الىارع وأمىا ، إ ىالا فال قلع إكا لغريا دن وكل  ، الفارا مع قياي أنه:  فاجلزاب
 . الغاصا ملال إ الا بغ  حقه املغصزب إ  نرد أن أمكننا
 [ فلمالكه صيد بذلك فحص  فرسا أو عبدا أو جارحا  صب ولو] :  قوله
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 أي ، الكىىهفلم صىىيدا بىىذل  فةصىىل فرسىىا أو عبىىدا اغتصىىا أو ، مىىثال كصىىقر وارحىىا   اغتصىىا روىىل:  مثالىىه
 إكا أنىه ثتزوىه:"  اإلسىالم شىي  وقىال ، ملكىه بسىبا حصىل دنىه ، منىه املغصىزب وهىز ، ملالكىه ثكىزن فالصىيد
 منفعىة فتقىزم"  نفعرمىا بقىدر منىه املغصزب وبني الغاصا بني الكسا ثكزن أن ثتزوه به فصاد فرسا اغتصا
 ، بينرمىىىا الصىىىيد وهىىىز الكسىىىا كىىىزنوث ، الفىىىري وهىىىز املركىىىزب منفعىىىة و قىىىزم ، الغاصىىىا وهىىىز بىىىالفري راكىىىا
  كىزن قىد و املىدل هىذ  الفري منفعة لتفزثته ادورل عليه و للغاصا الصيد أن املغين يف أحتمال هز و وادظرر
 .العدو إا منه ليس الفري دن كل  و الصيد من أقل أو أكثر
 [ المصوغ ضرب وإن] :  قوله
 .  ودنان دراه  فجعله كهبا اغتصا أو حليا اغتصا أي
 [ الغزل ونسج: ] قوله
 . غاا كان أن بعد منسزوا فأصبح ، فنسجه غاا اغتصا إكا
 [ صبغه أو اللوب قصر أو] :  قوله
 للغاصىا أنىه سىيأيت كمىا املؤلىف مىن قلى  سىب  ثارىر را هنا الصبغ ككر و صبغه أو غسله أي الثزب قصر إكا
 .املؤلف ككر ما املنتر  يف ما ظاهر بل املنتر  ا و اإلقناع ا و املقنع صاحا هنا الصبغ ثذكر ي و

 [ ونحوه الذشب ونجر]  :قوله
 فمىىا وحنزهىىا  ات مىىن أخىىرم مىىزاد إ  احلدثىىد أحىىال أو ، مىىثال أبزابىىا اغتصىىب  قىىد الىىع ادخعىىاب فأصىىبة 
 احلك ؟
 الغىىال وثىىرد ، هبيىىرب الىىذها هىىذا وثىىرد ، بصىىبغترا الثيىىاب ورد ادبىىزاب رد لىىه فنقىىزل ، نقصىىه وأر  ثىىرد :  قىىالزا

 أمحىد اإلمىام عىن رواثىة وهىز اإلسىالم شىي  وووىه ، النجىر عنىد اخلعىا مىن ثىنقل كالىذي ، ادر  مع بنسجه
 احلنابلىة إليىه كهىا مىا وهز ، الراوح و ، ادعيان جمرم جتري املنافع دن وكل  ، منافعه يف له شرثكا ثكزن أنه

 .غ   مل  يف بالعمل  اع دنه و ( حق ظالم لعرق ليس)  السالم و الصالل عليه لقزله
 ؟ ا أم بذل  ثلام فرل ، خعيب أرثد قال فلن
 فىلكا ، فىال صىةيح غىرل لىه ثكىن ي فىلن ، صىةيح غىرل كلى  يف منىه للمغصزب كان إن كل  ثلامه:  قالزا
 فةينفىىذ ، اىىا لىه نفىىع ا أبىزاب إ  وأحيلىى  ، لىه مرىى  دمىر ادخعىىاب هىذ  ثرثىىد كىأن صىىةيح غىرل لىىه كىان

 يف فىىلن الصىىةيح الغىىرل ووىىزد عىىدم مىىع ألامنىىا  إكا دنىىا وكلىى  ، فىىال صىىةيح غىىرل هنىىاك ثكىىن ي فىىلن ، لىىامث
 . والعقاا النااع قطع والزاوا ، وشقاقا نااعا كل 
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 أن مكىىان النخيىىل هىىذ  أهبىى  أن أرثىىد منىىه للمغصىىزب وقىىال ، لىىال غىىري فلىىز ، الغىىري مسىىألة يف هىىذا ومثىىل
 ؟ بةاهل هذ  بقزل ثلام فرل أقلعرا
 فلنىىه صىةيح غىرل لىه ثكىن ي وإن ، ثقبىل أا فلىه وإ الترىا قلعرىىا يف صىةيح غىرل لىه كىان فىلن:   فصىيل فيىه
 ثرثىىد منىىه واملغصىىزب ، بنىىاء فيرىىا الغاصىىا هىىذا ثبىىين أن الصىىةيح الغىىرل ومثىىال ، للنىىااع قطعىىا اهلبىىة بقبىىزل ثلىىام

 . بقبزله ثلام ا نهفل البناء هذا وهبه وقد ، البناء هذا يف له حاوة وا  راعترا
 [ زرعا الحب صار أو] :  قوله

 .  رعا احلا هذا فأصبح فبذر  ، حبا اغتصا
 [ فرخا والبيضة] :  قوله

 . فرخا ا ن فأصبح بييا اغتصا
 [  رسا النوى أو] :  قوله

 ؟ احلك  فما ، لال ا ن فأصبح غرسه مث  ر نزم اغتصا
 [ للغاصب شي  وال نقصه وأرش رده]  :قوله
 نقل من كان وإن ،  رعا كان وإن احلا هذا وثرد ، فرخا أو دواوة البيية هذ  وثرد ، لال النزم هذا ف د
 سىعدي بىن الىرمحن عبىد العىي  واختىار ، للغاصا شيء وا ، منه املغصزب مل  يف دنه النقل أر  ثرد فلنه
 قىد املسىال هىذ  مثىل يف أهنىا مبعىن ، ف  ل لز كما ضماهنا ف د  لف  لز كما ثيمنرا املسألة هذ  مثل يف أنه

 فى د وعليىه املتلفىات، ضىمان ثيىمنرا وإبىا ثردها فال وعليه ، اغتصبرا الع العني غ  أخرم عني إ  استةال 
 عىني إ  اسىتةال  قىد دهنىا وكلى  ، الىراوح القىزل هىز وهىذا ، اغتصىبه الىذي احلىا هىذا مكىان  خىر حبا إليه

 .املقنع يف لرثج وهز.  هذا فالعدل وحينفذ ، أخرم
 [ نقصه ضمان ويلزمه]  :قوله
 الىنقل بسىبا  سىاوي فىال ناقصة وهي منه املغصزب إ  فردها ، لاير ألف  ساوي وكان  مثال دابة غصا إن
 رد عنىىىد نقىىىل قىىىد املغصىىىزب كىىىان فىىىلكا ، لاير مائىىىة ثسىىىاوي هنىىىا وهىىىز ، الىىىنقل ضىىىمان فعليىىىه لاير  سىىىعمائة إا

 ، ضىمانه الغاصىا على  فيجىا ادر  وهىز ثسىنرما الفارا وثنار ناقصا وثقزم صةيةا ثقزم فلنه له الغاصا
 ، اليىىىمان فعليرىىىا متعدثىىة الغاصىىىا ثىىد أن  قىىىدم وقىىد ، ضىىىمانه عليىىه فكىىىان ثىىد  يف حصىىىل نقىىل دنىىىه وكلىى 
 . الغاصا  يمني قاعدل أي السابقة القاعدل عل  مبينة ا  ية واملسائل
 [ قيمته مع رده الرقيق خصى وإن]  :قوله
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 دثتىه فىالرقي   وثىرد  قيمتىه ثعطىي أن عليىه فيجىا كاملة دثة فيه  ثب  فما ، كل  حنز أو ثدثه قطع إكا وكذل 
 .قيمته
 [ يضمن لم بسعر نقص وما] :  قوله
 ألىف مخسىني إا ثسىاوي ا وهىز فىرد  ، لاير ألىف مائىة ااغتصىاب عنىد ثسىاوي عقىارا منىه اغتصىا:  هذا مثال
 ؟ ا أم الفارا هذا ثيمن فرل ، لاير
 فىىال ، عليىىه هىىز مىىا علىى  فالعقىىار ، نقىىل بىىال عليىىه هىىز مىىا علىى  رد  قىىد دنىىه:  قىىالزا ، ثيىىمن ا:  املؤلىىف قىىال

 . ضمان
 يف الىراوح القىزل وهىز سىعدي بىن الىرمحن عبىد العىي  اختيىار وهىز اإلسىالم شىي  اختيىار وهىز أمحىد اإلمام وعن
 ، الغصىا وقى  سىعر  بىني ، السىعرثن بىني الفىارا عليىه فىزت قىد هدنى وكلى  ، واوىا اليمان أن املسألة هذ 
 هىذا إ  أضىف ،  خىر  مىن يف رد  مث  منىا اغتصىبه قد شيفا ثيمن أا العدل من وليس ، الرد وق  سعر  وبني
 . مؤثر القيمة يف النقل فكذل  مؤثرا الصفات يف النقل كان فلكا ، لقيمترا  قصد إبا الصفات أن
 

 [ ببرئه عاد رضبم وال]  قوله
 ، ألىف مائىة ثسىاوي وهىز عبىدا اغتصىا فمىثال ، ضىمان فىال رد  فىلكا بىريء مث العبد فمرل ، عبدا اغصا إكا
 عليىه ضىمان فىال ، ألىف مائىة ثسىاوي فأصىبح مرضىه من ثد  يف شفي مث ، ألفا  سعني ثساوي فأصبح مرل مث

 فىرد فمىرل ألىف مائىة ثسىاوي عبىدا اغتصىا فىلكا ، بىالرد ثسىتقر اليىمان أن واملذها ، اليمان مزوا لاوال
 الععىىرل هىىذ  فىىلن كلىى  بعىىد العبىىد شىىفي فىىلكا ،  اا ععىىرل فعليىىه ألفىىا  سىىعني إا ثسىىاوي ا مرثيىىا العبىىد هىىذا

 . الغاصا كمة يف  علق  قد  أو الرد مع أخذها قد كان سزاء منه للمغصزب  بق   اا
 [ النقص ضمن صنعة بتعلم عاد وإن]  :قوله
 هىىذا فأصىىاب ،  اا ععىىرل ثسىىاوي عبىىدا غصىىا:  هىىذا مثىىال ، الىىنقل ضىىمن صىىنعة بتعلىىي  لىىنقلا عىىاد إكا

 ععىىرل ثسىىاوي الرقيىى  فأصىىبح ألفىىا  سىىاوي صىىفة فعلمىىه  اا  سىىعة إا ثسىىاوي ا فأصىىبح ، ببدنىىه اىىاال الرقيىى 
 وهىز فيىه الىذي الىنقل فىلن ، أخىرم ورىة مىن حصىل  قىد الاثىادل هذ  دن وكل  ، النقل ثيمن فلنه  اا
 ، عليىه اليىمان فكىان الغاصىا ثىد يف حصىل قىد الىنقل وهىذا ، اجلرة هذ  من ناقصا ثال فل  ، ثال ي اهلاال
 بىىاا الىىنقل وهىىز اليىىمان مزوىىا فىىلكن ، الىىنقل بقىىاء مىىع هىىي إبىىا الىىنقل هىىذا وىىات قىىد الىىع الاثىىادل وهىىذ 
 . اليمان عليه فيجا اليمان مزوا ثاثل ا وحنزها للصنعة فتعليمه وحينفذ
 [ الزيادة ضمن فنقصت هزل أو نسي ثم قيمته فزادت سمن أو تعلم وإن] :  قوله
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 وأ عمىىه ، الصىىنائع مىىن صىىنعة فعلمىىه ، وىىاهال هىىاثال لاير ألىىف إا ثسىىاوي ا وهىىز اغتصىىبه:  املسىىألة هىىذ  صىىزرل
 واهال هاثال فأعاد  وهال العل  نسي مث ،  اا ععرل ثساوي أصبح ألفا ثساوي كان أن بعد فأصبح فسمن
 الفىىارا منىه املغصىزب ثعطى  مث وىاهال هىاثال أصىبح أن بعىد نقزمىه مث مسىني صىانع وهىز فنقزمىه ، اليىمان فعليىه
 إكا فةينفىىذ متعدثىة ثىد ثىد  الغاصىا فرىذا ، منىه املغصىزب ملى  يف  ادت قىد الاثىادل هىذ  دن وكلى  ، بينرمىا
 . اليمان فعليه  ال 
 [ األول جنس  ير من عادت لو كما: ] قوله
  كىىرار ملسىىألة فرىىذا ، السىىابقة املسىىألة يف  قىىدم كمىىا ، ادول وىىنس غىى  مىىن لكىىن الاثىىادل عىىادت لىىز كمىىا أي

 ( النقل ضمن صنعة بتعلي  عاد وإن)  قزله وهي السابقة للمسألة
 [ أكلرهما إال يضمن ال جنسها ومن]  قوله
 إكا:  هىىذا وبيىىان ، ادخىىرم صىىفةال مىىن أكثىىر الصىىفتني إحىىدم  كىىزن أن إا ضىىمان فىىال ونسىىرا مىىن كىىان فىىلن

 هىذا دن وكلى  ، ضىمان ا فةينفىذ ،  خىر نزعىا   منرىا فعلمىه ، مىثال احلىدادل مىن نزعا   ثتقن وهز عبدا اغتصا
 مىىن وأعلىى  أفيىىل عليىىه فزمىىا قىىد الىىع الصىىفة  كىىزن أن إا ، ضىىمان فىىال ا خىىر النىىزع بتعليمىىه وىىا  قىىد الىىنقل
 ، ألفىا فيىه  سىاوي الصىنعتني إحىدم  كىزن كىأن ، حينفذ الفارا فيجا ، الغاصا هذا إثاها علمه الع الصفة

 . منه للمغصزب أي الفارا له فيجا ، مخسمائة فيه  ساوي وادخرم
:  هىىذا مثىىال ، والىىنقل اجلناثىىة أر  مىىن ادمىىرثن أكثىر عليىىه فةينفىىذ ، وناثىىة املغصىىزب علىى  الغاصىىا وىن وإن
 ثسىىاوي كىىان أن بعىىد العبىىد فأصىىبح العبىىد قيمىىة أنقصىى  اجلناثىىة وهىىذ  ، وناثىىة عليىىه ووىىن ، عبىىدا اغتصىىا إكا

 فلنىه ، ألفىني مىثال  سىاوي واجلناثىة ، درهى  ألف النقل ليمان فرنا ،  اا  سعة ثساوي أصبح  اا ععرل
 قزمنىىا لكنىىا ، ألفىىا إا ثسىىاوي ا اجلناثىىة أر  كىىان وإن ، ادكثىىر هىىز دنىىه اجلناثىىة أر  ألفىىني ضىىمان عليىىه جيىىا
 حىىىادث فيرىىىا وصىىىار سىىىيارل اغتصىىىا إكا كىىىذا و ، ادر  عليىىىه جيىىىا فةينفىىىذ ، ألفىىىني ادر  أن وىىىدناوو  العبىىىد

 فزوىدناها السىيارل قيمىة قىدرنا مث ، درهى  ألىف فزودناها السيارل هذ  فيرا  صلح الع القيمة وقدرنا ،  فأعادها
 ،  اا مخسىة وهىز ادمىرثن أكثىر فنيىمنه ،  اا مخسىة  سىاوي أصىبة   اا ععىرل  سىاوي كان أن بعد

 الىنقل ضىمان وسىبا ، اجلناثىة وهىز مزوىزد اجلناثىة أر  فسىبا ، كليرمىا ادمىرثن سىبا ووىد قد دنه وكل 
 أقلرما لدخزل أعالمها ضمنا  منرما كل سبا فزود ، رد  بعد ومثنه احلقيقي مثنه بني الفارا هذا وهز مزوزد

 . أعالمها يف
 هىىذا علىى  جيىىا أو منىىه اغتصىىا قىىد الىىذي سىىيد  علىى  وناثتىىه  أر  ثكىىزن فرىىل الغاصىىا عنىىد العبىىد وىىن وإن

 الغاصا؟
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 كسىىائر فكىان ، العبىد برقبىة الىنقل هىذا  على  وقىىد ، نقىل اجلناثىة دن وكلى  ، الغاصىا على  جيىا:  اجلىزاب
 . منرا شيء ككر  قدم الع النقل أحزال

 فص 
 [ فيه ماليهما بقدر شريكان فهما......  بمللهما حنطة أو كزيت يتميز ال بما خلط وإن] :  قوله
 شىىرثكان فرمىىا)  املؤلىىف فقىىال ، كلىى  وحنىىز حبنطىىة فخلطرىىا حنطىىة غصىىا أو ، باثىى  فخلطىىه  ثتىىا غصىىا إك

 واحىد لكىل كىان فىلكا ، مىاا الاثى  مىن نصيبه قدر منرما واحد كل وثعط  ، الاث  فيباع(  فيه ماليرما بقدر
 أن املؤلىىف كىالم ظىاهر ، درهى  مخسىمائة منىىه غصىزبوامل الغاصىا مىن فلكىل درهىى  بىألف فبيىع ، النصىف فيرىا
 يف قىزل وهىذا ، دونىه كىان أو مثلىه كىان أو املغصىزب  ثى  مىن أفيىل الغاصىا  ث  كان سزاء ، مطلقا كل 

 خلىىىىط:  مبعىىىن ، لىىىىه مسىىىاوثا مثلىىىىه املخىىىتلط كىىىىان إن مثلىىىه الغاصىىىىا علىىى  أن املىىىىذها يف واملعىىىرزر ، املىىىذها
 وكىذا كىذا منه ثأخذ كأن ، القيمة يف الغاصا  ث  راثل املعصزب و ث  ، منه املغصزب باث   ثته الغاصا

 الاىىاهر هىىز وهىىذا ، منىىه اغتصىىبه الىىذي القىىدر هىىذا منىىه املغصىىزب ثعطىىي أن الغاصىىا علىى  فيجىىا ، الاثىى  مىىن
 ، مثلىه املخىتلط هىذا مىن نأخىذ ا فلنىا دون أو منىه أفيىل كان إكا ما مالا ، البدل من أو  املثل دن وكل 

 أفيىل منىه املغصىزب مال الثانية املسألة ويف ، منه املغصزب مال من أفيل ادو  املسألة يف الغاصا مال ند
 . مثله املختلط من نأخذ فل  ، الغاصا مال من
 [ فيه ماليهما بقدر شريكان فهما.. … عكسه أو بدهن سويقا لت أو اللوب صبغ أو]  : قوله
 وعكسىىه ، مغصىىزب والسىىزث  ، لىىه فالىىدهن ، بىىدهن لتىىه مث سىىزثقا ااغتصىى إكا وكىىذل  فصىىبغه ثزبىىا غصىىا إكا

 ماليرمىا بقدر شرثكان فرما ، له والثزب مغصزب الصبغ أو مغصزب والدهن ، له السزث  كان فلكا ، كذل 
 الصىبغ لىه فالغاصىا ، أخىرم عىني له وهذا ، عني له فرذا ، فيه التعرث  ثقتيي املل  يف ااوتماع دن ، فيه
 يف فاوتمعىىا ، للمغصىىزب والىىدهن للغاصىىا السىىزث  كىىذل  ، بىىالعكس والعكىىس ، الثىىزب لىىه منىىه بواملغصىىز  ،

 . شرثكني فكانا التعرث  يف اوتماعرما ثقتيي مبا امللكني
 [ تزد ولم القيمة تنقص ولم]  : قوله
 دراهى ، رلععى مثنىه فكىان ، منىه املغصىزب مىال والثىزب ، الغاصىا مىال فالصىبغ ، املصىبزغ الثزب هذا بعنا فلكا

 فنعطىىي ثىىنقل، وي ثىىاد ي فةينفىىذ أثيىىا دراهىى  مخسىىة قيمترىىا والصىىبغ ، دراهىى  مخسىىة ادصىىل يف الثىىزب وقيمىىة
 . صبغه قيمة دراه  مخسة الغاصا ونعطي ، الثزب قيمة دراه  مخسة املغصزب

 [ ضمنها القيمة نقصت وإن]  :قوله
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 فلنىىه دراهىى  أربعىىة فأصىىبح دراهىى  مخسىىة قيمتىىه فكانىى  الصىىبغ قبىىل قيمىىة منىىه أقىىل الصىىبغ بعىىد الثىىزب كىىان فىىلن
 فاليىمان منىه املتميىا غى  العىيء اىذا خلطه بعد املغصزب العيء هذا قيمة نقص  فلكا ، الدره  هذا ثيمن
 . ضمانه يف فكان ثد  يف حصل نقل دنه وكل  ، الغاصا عل 
 [ فلصحابه أحدهما قيمة زادت وإن]  : قوله
 ، درمهىا ععىر مخسىة ثسىاوي أصىبح صىبغ أن بعىد مىثال فىالثزب ، بسىببرا لاثىادلا كانى  الع العني لصاحا أي

 ار فعىى  لكىىن ، دراهىى  مخسىىة ثسىىاوي اغتصىىابه عنىىد كىىان والثىىزب ، دراهىى  مخسىىة إا  سىىاوي ا الصىىبغ وقيمىىة
 فرىذ  ، درمهىا ععىر مخسىة ثسىاوي مصىبزغ وهىز فأصبح ، داره  ععرل ثساوي فأصبح كل  بعد الثياب أسعار
 قيمتىه الصىبغ كىان فىلن ، ملكىه بسىبا حصىل  دهنىا ، منه للمغصزب فتكزن ، الثزب بسبا حصل  الاثادل
 كلى  حنز أو الصبغ قيمة ار فاع درمها ععر مخسة ثساوي الثزب فصار حسنا صبغا كان لكنه ، دراه  مخسة
 . ملكه لسبا هذا دن للغاصا الاثادل هذ   كزن فةينفذ
 ركىن مبىا املغصىزب خلىط إن وأنىه ، اذا خمتصة املسألة أن عل  دليل(  ثتميا ا مبا خلط إن)  املؤلف قزل ويف
 أن وركننىىىا ، بابيىىىا حنطىىىة ربلىىىط كىىىأن ، أور ىىىه فعليىىىه الغاصىىىا علىىى  واوىىىا والتمييىىىا ، التمييىىىا فيجىىىا  ييىىىا 
 . بسببه حصل قد دنه الغاصا عل  واوا التمييا فلن ، هذا عن هذا نفصل
 [ الصبغ لعق أبى من يجبر وال]  :قوله
 جيىىىا هىىىل أو ، قلعىىىه الغاصىىىا أراد إن ثزبىىىه مىىىن الصىىىبغ قلىىىع علىىى  املالىىى  جيىىىا فرىىىل ، فصىىىبغه ثزبىىىا اغتصىىىا إكا

 ؟ صبغ  اقلع:  منه املغصزب له قال إن الصبغ قلع عل  الغاصا
  علىى أوىىا إكا الصىىبغ صىىاحا فىىلن ، مالىىه يف اإل ىىالا مىىن ثت ىىا ملىىا وكلىى  ، جيىىا ا:  املؤلىىف قىىال:  اجلىىزاب

 وأنىه الىارع يف  قىدم وكمىا ، مالىه  لىف الصىبغ قلىع على  اوىا إكا املل  صاحا أن كما ، ماله  لف الصبغ قلع
 . هنا فكذل  ماله الغاصا عل  ثتلف دنه ثقلع ا

 [ بالغرامة بائعها على رجع األرض الستحقاق بناؤه أو المشتر   رس قُلع ولو] :  قوله
 ، الاىاهر يف صةيةا بيعا عليه فباعرا ، اغتصبرا قد وكان ، أرضا  خر عل  رول باع إكا:  املسألة هذ  صزرل
 فقلىع ادصىلي مالكرا إ  املغصزبة ادرل هذ  ردت مث كل  حنز أو غرسا فيرا وضع أو بيتا املعتي فيرا فبن
 فقىىد بسىىببه حصىىل الغىى  مىىال يف  لىىف دنىىه وكلىى  ، الغاصىىا البىىائع علىى  فاليىىمان وغرسىىه بنىىاؤ  املعىىتي علىى 
 . له مل  ادرل أن وأومهه ، به غرر
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 ، بىه ثغىرر فلى  بصى ل على  دخىل قىد دنىه ، الغاصىا على  ضىمان فىال مغصىزبة أهنا ثعل  املعتي كان لز لكن
 كانى  بىأن أي(  ادرل  استةقاا)  وقزله ،  البيع قبل كل  ومع ، اا  صرا أي له جيز  ا أنه ثعل  فرز

 . البائع لغ  مستةقة ادرل
 [ بعكسه وعكسه عليه فالضمان بغصبه لعالم أطعمه وإن]  : قوله
 علىى  اليىىمان بىىل الغاصىىا علىى  ضىىمان فىىال ، مغصىىزب أنىىه ثعلىى  الروىىل هىىذا وكىىان ،  عامىىا روىىال أ عىى  إكا

 بالغصىىا عىىاي لغىى  أ عمىىه إكا أي(  بعكسىىه وعكسىىه)  وقزلىىه ، ، بعلىى  غىى   مىىال أ لىىف دنىىه وكلىى  ، ا كىىل
 . به غرر قد دنه صاالغا عل  فاليمان

 [ بإعارته ويبرأ يعلم أن إال يبرأ لم إياه أجره أو أودعه أو رهنه أو لمالكه أطعمه وإن]  : قوله
 ثتصىرا ا املالى  دن وكلى  ، ثىاأ ا فةينفىذ إثاهىا فيطعمىه شىال منىه ثغتصىا كأن(  ملالكه أ عمه إن)  قزله
 كلى  ومثىل ، الطعى  وهىز إليىه دفىع الىذي الزوىه على  راثتصى بىل ، باختيىار  به ثتصرا ا فرز ، شاء كما به
 ثىاأ فلى  ، غصىا احلقيقىة يف وهىي اهلدثة هذ  عل  كافأ  ورمبا ، املنة من فيه وملا ، بذل  ثاأ فال إثا  وهبه إكا

 حينفىذ فلىه ، شىرعا ثسىتة  ا مبىا ثعاقىا كىأن صىرحيا ردا إليىه ورد  إليىه بلرواعىه ضىررا خعي إن لكن ، بذل 
 . القي  ابن كل  قرر كما لليرر دفعا إثا  ثربه وأن إثا  دثهثر أن

 هىىذ  خىذ:  ثقىزل كىىأن - الغاصىا أي - ثىاأ ا فلنىه  لىىف لىه فةصىل إثىا  أودعىىه إكا(  إثىا  أودعىه أو)  وقزلىه
 ي دنىىه ، كلىى  مىىن الغاصىا ثىىاأ فىىال فتلفىى  ، عنىدك ودثعىىة خىىذها:  ثقىىزل - منىه اغتصىىبرا وقىىد - ألىىف املائىة
 فىلن ، فيرا ضمان ا الزدثعة ودن ، له مل  أنه عل  إليه العيء ثرد أن والزاوا ، ملكه أهنا عل  اهاإث ثعطه
 .فيه التصرا رل  دنه برب ملكه هذا أن عل  فلن ، ثيمن ا املزدع
 نىاأن مىع الغاصىا  يىمني على  إبقائنىا مىن فائىدل ا فةينفذ ، ميمزنة العارثة أن عل  املذها(  بلعار ه وثاأ) 

 للغاصىا قلنىا فلكا ، ميمزنة والعارثة ، عارثة دهنا منه املغتصبة السلعة هلذ  ضامن فاملستع  ، املستع  نيمن
 إ  روىع ضىمنا  إكا الغاصىا دن ، فائىدل فىال ضىامن أنى  منىه املغصىزب وهىز للمسىتع  وقلنا ، ضامن أن : 

 . املال  وهز املستع 
 .ضماهنا عدم والصةيح ، ميمزنة ثةالعار  أن من املذها عل  مبين وهذا
 ثىىد يف املىىؤورل العىىني دن ، الزدثعىىة يف  قىىدم كمىىا وكلىى  ، ثىىاأ ا إثىىا   وىىر  إكا كىىذل (  إثىىا   وىىر  أو)  وقزلىىه

 . مدفزع غ  باقيا  ال ما الغاصا عل  الزاوا اليمان فةينفذ ، ميمزنة غ  املستأور
 [ إذا ملله   ر ل مللي مغصوب من تغيب أو تلف وما]  قوله
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 إن مثلىىه ضىىمان فيجىىا مىىثال ثعىىرد كجمىىل -  لىىف فكأبىىا غىىاب أي –  غيىىا أو أ لىىف أو املغصىىزب  لىىف إكا
 وثصىىح ، مباحىة صىىناعة فيىه لىىيس رىا املىىز ون أو املكيىل هىىز املثلىي أن احلنابلىىة مىذها يف واملعىىرزر ، مثليىا كىان
 الىا مىن صىاع مائىة الغاصىا فييىمن اجليىد االى مىن صاع مائة منه غصا فلكا ، مثال كالا فاملكيالت ، سلما
 ثىدفع أن الغاصىا عل  فيجا  لف  فلكا احلدثد من ر ال كذا منه غصا فلكا ، كاحلدثد واملز ونات ، اجليد
 . احلدثد من قدرها له

 منىه غصىا فىلكا ، مثال كاحللي مبثلي فليس مباحة صناعة فيه كان  فلن"  مباحة صناعة فيه ليس را"  وقزلنا
 الغاصىا هىذا لىه وثىدفعرا احللي هذا قيمة فتقدر ، بقيمته بل ، مبثله ثيمن ا املصزغ الذها هذا فلن ، احلي
. 

 مبثليىة، فليسى  السىل  بىاب يف  قىدم كمىا وحنزهىا واللؤلىؤ كىاجلزاهر سىلما ثصىح ي فىلن"  سلما وثصح"  وقزلنا
 مباحىة صىناعة فيىه أو مىز ون وا كيىلمب لىيس مىا منىه غصىا فىلكا وعليىه ، قيمترىا بيمان ثكزن فيماهنا وعليه
 ا معىىىدودا  عامىىا أو مطبزخىىا  عامىىا منىىىه ثغصىىا أن ومثلىىه ، قيمتىىه ثيىىمن فلنىىىه  لىىف فىىلكا سىىلما ثصىىح ا أو

 ، كلىىى  حنىىىز أو متاعىىىا أو أثاثىىىا أو أرضىىىا منىىىه ثغصىىىا أن أو ، الفزاكىىىه بعىىىض يف ثكىىىزن كمىىىا مز ونىىىا وا مكىىىيال
 ي أو مز ونىا أو مكىيال كىان سزاء ، مبثله ثيمن أي ، كذل  ثيمن فلنه مثل له ما كل أن العافعية ومذها
 فيةصىىىل ، ادمىىىران جيتمىىىع وبىىىه ، السىىىعدي و القىىىي  ابىىىن و لميىىىذ  اإلسىىىالم شىىىي  اختيىىىار وهىىىز ، كىىىذل  ثكىىىن

 يف ثبىى  مىىا هىذا علىى  وثىىدل ، فيىه القيمىىة مراعىىال مىع منىىه غصىىا مىا مثىىل علىى  حبصىزله منىىه للمغصىىزب املقصىزد
 - عائشة أنها الترمذ  وفي - نسائه بعض عند كان)  - وسل  عليه اهلل صل  - النيب أن البخاري صةيح
 بيلدها فضلربت ، طعال فيها بقصعة - زينب أنها الروايات بعض وفي - المؤمنين أمهات إحدى ف رسلت
 - النبلي فضلمها ، أمكلم  لارت:  قلال - وسىل  عليىه اهلل صىل  - النبلي أن روايلة وفلي - القصعة فكسره
 وحلللبس للرسلللول الصلللحيحة القصلللعة ودفلللع كللللوا:  وقلللال ، فيهلللا الطعلللال وجعللل  - وسىىىل  عليىىىه اهلل صىىىل 
 فالطعىام ( بإنلا  وإنلا  بطعلال طعلال:)  - وسىل  عليىه اهلل صىل  - النيب قال التمذي ويف ( المكسورة القصعة

 فيىىه - وسىىل  عليىىه اهلل صىىل  - النىىيب أثبىى  فقىىد كلىى  ومىىع ، مىىز ون وا مبكيىىل لىىيس واإلنىىاء ، صىىنعة فيىىه هنىىا
 .مثلي فرز راثل أو مقارب ماله فكل.  اليمان
 [ تعذره يول فقيمته وإال]  :قوله
 مكىيال  عاما منه ثغصا كأن ، مبثله ثأيت أن الغاصا أعز  وقد متعذر لكنه مثلي له املغصزب هذا كان فلكا
 كىذا شىرر يف ادسىزاا يف  عذر  كان فلكا ،  عذر  ثزم قيمته ثيمن فلنه ، البالد  ل  يف الطعام هذا ثتزفر وا

 أي حينفىىذ الغاصىىا كمىىة يف ووىىا إبىىا دنىىه:  قىىالزا ، منىىه للمغصىىزب الغاصىىا وثعطيرىىا ، ثزمفىىذ قيمتىىه فيناىىر
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 اإلمىىام عىىن الىىثالث الرواثىىات إحىىدم وهىز ، املىىذها مىىن املعىىرزر هىىز وهىذا ،  عىىذر  أو املثلىىي هىىذا انقطىىاع حىني
 ثتعل  اليزم هذا ففي متعذرا املثل اخلص  عند أي احلاك  حك  ثزم قيمته عليه جتا أنه:  الثانية والرواثة ، أمحد
 حكىى  عنىىد كمتىىه يف القيمىىة ووبىى  إبىىا دنىىه:  قىىالزا ، العلمىىاء مجرىىزر مىىذها هىىز وهىىذا ، املثىىل قيمىىة كمتىىه يف

 أصىح وهىي ، غصىبه زمثى القيمىة عليىه جتىا أنىه اإلسىالم شىي  واختارهىا أمحىد اإلمام عن الثالثة والرواثة ، احلاك 
 متعىذر املثىل لكىن مثلىه عليىه الزاوىا كىان إن وأنىه ، اإلسالم شي  اختار  ما الراوح فالقزل ، الثالث الرواثات
 عىىن بىىدل املثىىل دن املثىىل أووبنىىا وإبىىا ، غصىىبه ثىىزم عليىىه فز ىىه قىىد دنىىه وكلىى  ، غصىىبه ثىىزم قيمتىىه عليىىه فتجىىا

 القىىزل هىىز وهىىذا ، بالغصىىا عليىىه أ لىىف قىىد وادصىىل ، ادصىىل إ  نروىىع فلننىىا املثىىل  عىىذر فةيىى  ، املغصىىزب
 . املسألة هذ  يف الراوح
 [ تلفه يول بقيمته المللي  ير ويضمن]  : قوله
 مىن كىاحللي مباحىة صىنعة فيىه لكىن مز ونىا أو مكىيال كىان أو مىز ون وا مبكيىل لىيس ما املذها يف املثلي وغ 

 الىراوح القىزل  قىدم وقىد ، لىه مثىل ا إك بقيمتىه ضىمانه فيكىزن ، واللؤلىؤ كىاجلزهر سىلما ثصىح ا أو ، الىذها
 فرىز مثىل لىه كىان وما ، هذا يف داخل فرز مثل له ليس ما كل بل ، احلنابلة ككر  مبا املثلي لصيل عدم وهز
 . كل  غ  أو مز ونا أو مكيال كان سزاء ، السابقة املسألة يف داخل
 وحنىىز كجىىزهر لىىه مثىىل ا شىىيفا منىىه ثغصىىا فعنىىدما ، التلىىف ثىىزم بقيمتىىه ثكىىزن اليىىمان إكا  (   لفىىه ثىىزم)  وقزلىىه
 ثىزم قيمترىا وكانى  ، احلجىة كي شىرر  خىر يف الغاصىا على   لف  مث ، نرم شرر يف منه غصبرا فلكا ، كل 

 ؟ غصبرا ثزم أو  لفرا ثزم ضماهنا عليه نزوا فرل ألفا ععرون  لفرا ثزم وقيمترا ،  اا ععرل غصبرا
 : العل  لده قزان
 هىىذ  رد عليىىه الزاوىىا بىىأن هىىذا قىىزهل  وعللىىزا ،  لفرىىا ثىىزم ثيىىمنرا أنىىه املىىذها يف املعىىرزر وهىىز:  ادول القىىزل
 . عينرا ثرد أن فالزاوا وإا  لفرا ثزم القيمة عليه ووب  وإبا ،  لفرا قبل العني
 الزاوىا أن أمحىد اإلمىام عىن رواثىة وهىز  يميىة ابىن اإلسىالم شىي  اختيىار وهىز اجلمرىزر قىزل وهىز:  الثىا  القزل
 عليىه اىا اانتفىاع وفزت ، عليه أ لفرا فباغتصااا ، حينفذ عليه أ لفرا قد دنه وكل  ، غصبرا ثزم قيمترا عليه
 عليه واوبا كان فقد ، اليزم كل  يف عنرا بدا القيمة  كزن أن ثعين ا  لفرا قبل ثردها أن عليه جيا وكزنه ،
 ، ادصل إ  حينفذ فروعنا ثد  يف وهي أ لفرا ملا لكن ، الرول هذا مال عني هي العني هذ  دن عينرا ثرد أن
 كانىى  فىلكا ، ميىىمزن السىعر يف الىنقل أن مىىن للمىذها خالفىا  رويةرىىا  قىدم ، سىابقة مسىىألة يف  قىدن وملىا

 ،  رويةىه قىدم  كمىا الفىارا ثيىمن فلنىه سىعرها نقىل وقىد ردهىا مث اغتصىااا ثىزم  اا ععىرل  سىاوي السلعة
 .  يمية ابن اإلسالم شي  اختيار وهز اجلمرزر مذها فالراوح



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

261 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [ فالمل  عصير تذمر وإن]  : قوله
 مثىىل عصىى ا منىىه املغصىىزب هلىىذا ثىىدفع أن أي ، املثىىل عليىىه فيجىىا ، العصىى  هىىذا فتخمىىر عصىى ا غصىىا:  مثالىىه
 مبال فليس ، له قيمة ا أصبح مخرا صار امل دنه ، ماليته باوال العص  هذا عل   عدم قد دنه وكل  ، عص  

 . اليمان عليه فزول الرول هذا مال مالية أ ال قد الغاصا هذا ثكزن فةينفذ ،
 [ عصيرا قيمته نقص ومعه دفعه خال انقلب فإن] :  قوله
 قىىد لاخلىى دن منىىه املغصىىزب إ  ثدفعىىه فةينفىىذ ، قيمىىة ولىىه ، مىىال واخلىىل ، مخىىرا ا خىىال العصىى  هىىذا أصىىبح إكا

 ثكىزن كأن ، خال قيمته نقص  فلن ، إليه فيدفعه وعليه ، منه املغصزب مال والعص  ، العص  هذا من  زل
 لىه فيىدفع الفىارا ثيىمن أن فعليىه  سىعمائة إا ثسىاوي ا أصىبح خىال صىار فلمىا ، ألفىا ثسىاوي عصى ا كان ملا

 ضىىىمان وعليىىىه للغاصىىىا ثكىىىزن فلنىىىه خىىىل  إ  ىىىزل إكا:  العىىىافعية عنىىىد ووىىىه وهىىىز احلنابلىىىة بعىىىض وقىىىال ، مائىىىة
 ، كلىى  وحنىىز  رعىىا احلىىا صىىار إكا فيمىىا املسىىألة هىىذ  ناىى  و قىىدم ، أخىىرم عىىني إ  اسىىتةال قىىد دنىىه العصىى 
 ملكىا ثكىزن اخلىل فىلن العصى  للىل إكا أنىه فالصىةيح ، كىذل  وهنىا ، سىعدي بىن الىرمحن عبىد العىي  واختيار
 اليىمان فعليه بعص  وليس خال ا ن أصبح فقد عليه أ لفه قد ستةالةباا دنه العص  ضمان وعليه للغاصا

. 
  : مسألة
 اغتصبرا الع املدل يف أورما فعليه ، العادل يف  ؤور دارا منه ثغصا كأن ، العادل يف ثؤور را غصا إكا
 ثسىتزا ي وإن ، ظىاهر هعلي ادورل فزوزب املنافع استز  إكا دنه ، ثستزفرا ي أم املنافع استز  سزاء ، فيرا
 . أورما عليه فكان ادورل  سة  وهي ، دار  منافع الدار صاحا عل  فزت قد فلنه املنافع

 ص ف
 [ باطلة الحكمية الغاصب وتصرفات]  : قوله
 الغاصىىىا فتصىىىرفات ، كلىىى  وحنىىىز هبتىىىه أو كبيعىىىه ، فسىىىاد أو بصىىىةة عليىىىه حيكىىى  الىىىع أي(  احلكميىىىة)  قزلىىىه

  صىىىرا حكىىى  يف فتكىىىزن وحينفىىىذ ، إكن بىىىال ملكىىىه غىىى  ملىىى  يف  صىىىرا دنىىىه وكلىىى  ، ةبا لىىى كلرىىىا احلكميىىىة
 املالىى  أوىىا  فىىلكا ، اإلوىىا ل علىى  مزقزفىىة أهنىىا الفيىىزيل  صىىرا مسىىألة يف  قىىدم كمىىا فىىالراوح وعليىىه ، الفيىىزيل
 الغاصىىا وكىىان ، مالكرىىا إا الىىدار وهىىي العىىني هىىذ  أروعنىىا مث ، فأورهىىا دارا اغتصىىا فىىلكا ، فىىال وإا صىىة 
 . منه املغصزب جييا  أن إا با ل فتصرا ، بلوارما فيرا  صرا
 أعىىة بلشىىعال أو الطعىىام يف ثكىىزن كمىىا بأكلىىه املغصىىزب كل الفىىه احلكميىىة غىى  مىىن احىىتا (  احلكميىىة)  وقزلىىه
 . حرمة أو حبل عليرا حيك  وإبا ، فساد أو بصةة عليرا حيك  ا وهذ  ، كل  وحنز
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 [ قوله صفته أو قدر أو التالف قيمة في والقول]  : قوله
 ععىرل قيمتىه ثقىزل فأحىدمها ، التىالف قيمىة يف اختلفىا إكا:  مثالىه(  التالف قيمة يف)  وقزله ، الغاصا قزل أي

 ، صىاع مائىة مىين اغتصىب  قىد:  ثقىزل أن:  مثالىه(  قىدر  أو)  وقزلىه ، ألفىا ععىر مخسىة ثقىزل وا خر ،  اا
 عبىىدا مىىين غصىىب  قىىد:  ثقىىزل كىىأن(  صىىفته أو)  وقزلىىه ، صىىاعا مخسىىني إا نىى م أغصىىا ي:  الثىىا  وثقىىزل
 ، ببينىىة إا الغاصىىا قىىزل املسىىائل هىىذ  يف فىىالقزل ، أميىىا كىىان بىىل كا بىىا العبىىد ثكىىن ي:  ا خىىر وثقىىزل ، كا بىىا
 ، رمنكى غىارم دنىه وكلى  ، الغاصىا قىزل فىالقزل وإا قزلىه صىدا على   ىدل بينىة منىه املغصىزب عند كان فلكا

 أنكر من عل  واليمني ، البينة املدعي وعل  ، مدعي فلنه ا خر وأما ، الاائد القدر هذا من كمته براءل وادصل
. 

 [ ربه قول تعييبه أو رده وفي]  :قوله
 عيىىا يف اختلفىىا إكا وكىىذا ، ثىىرد ي بىىل:  منىىه املغصىىزب وقىىال ، رددت قىىد:  الغاصىىا فقىىال الىىرد يف اختلفىىا إكا

 قىىزل هنىىا فىىالقزل ، فيىه عيىىا ا صىىةيةا غصىىبته:  املغصىزب وقىىال ، معيبىىا اغتصىىبته قىد:  صىىاالغا ثقىىزل كىأن
 . العيا وعدم الرد عدم ادصل دن ، منه املغصزب وهز ، املغصزب رب قزل أي ، ربه
 [ مضمونا عنه به تصدق ربه جه  وإن]  : قوله
 كلى  حنىز أو عارثىة أو ودثعىة عنىد  وضىع  روال أن فلز ، الزدائع هذا ومثل ، مالكه ورل مث شيفا غصا إكا
:  فمىىثال ، اليىىمان بنيىىة املغصىىزب العىىيء اىىذا فيتصىىدا ، ميىىمزنا عنىىه بىىه ثتصىىدا أن فلىىه ، راىىا ورىىل مث ،

 فنقىزل ، صىاحبرا إ  ثرتىد وي ثىدر وي ، ودثعة  اا ععرل رول عند  وضع أو  اا ععرل رول من غصا
 أو إليىه واهتىدث  عرفتىه أو ثزمىا منىه املغصىزب وىاء إكا:  مبعن ، مانالي بنية  اا الععرل اذ  عنه  صدا: 

 منىى  اغتصىىبته مبىىا  صىىدق  أو ، بالعارثىىة أو بالزدثعىىة  صىىدق  قىىد:  فتقىىزل إليىىه اهتىىدث  أو الىىزدع هىىذا وىىاءك
 أو املىزدع أو منىه املغصىزب ثكىزن وحينفىذ ، يل والثىزاب مىين حقى  فخذ وإا ، ل  فالثزاب شف  فلن ، عن 
 ثىرد ي فىلن ، اليىمان عليىه ثكىزن بىه املتصىدا ملالىه الىدافع فىلن وإا ، لىه الثىزاب كىان شىاء فلن ، باخليار ع امل

 علىى  وجيىىا ، احلىىاك  إ  ثسىىلمرا فةينفىىذ اليىىمان بنيىىة اىىا ثتصىىدا أن ثىىرد ي أي ، كلىى  املىىزدع أو الغاصىىا
 إ  سلمرا شاء إن إكن ، الدافع عردل  اأ وحينفذ ، املسلمني مصا  يف اا وثتصرا ، وقبزهلا  سلمرا احلاك 
 شىاء وإن ، املسىلمني مصىا  يف  صىرا ، املىال بي  يف اليائعة ادمزال حك  يف و كزن ، حينفذ و اأ احلاك 
 . اليمان بنية عنه  صدا
 [ ضمنه.....  محترما أتلف ومن]  : قوله
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 فكمىا ، بىاإل الا عليىه فز ىه قىد دنىه وكلى   ، اليىمان فعليه كل  غ  أو متاعه أو دابته رول عل  أ لف من
 مىن إكن بغى  عليىه أ لفىه بىل املىال هىذا ثغصىا ي فرىز ، بالغصا ملةقة مسائل فرذ  ، عند  فتلف غصبه لز

 ثسىىقط ا ا دمىىي حىى  دن ناسىىيا   أو خمطفىىا   أو وىىاهال   أو عاملىىا   كىىان سىىزاء اليىىمان املتلىىف فعلىى  املىىال صىىاحا
 . بذل 
 [  وكا  ح  أو باب أو قفصا فتح أو]  : قوله
 فيةىىل وعىىاء يف مسىن هنىىاك ثكىزن كىىأن ، ربا ىا أي وكىىاء حىل أو ، ماشىىية عىن بابىىا أو  ى  عىىن قفصىا فىىتح فىلكا
 . اليمان كل  فعل من فعل  العمس  تلفه أو ادرل عل  فيندف  الزكاء
 [  رباطا ح  أو]  : قوله
 . اليمان عليهف الفري فيعرد ربا ه فيةل ربط قد فري هناك ثكزن كأن
 [  قيدا أو]  :قوله
 فلتىف بسىببه أبى  قىد دنىه ، اليىمان فعليىه قيىد  فيفى  روىل فيىأيت هربىه مىن خزفىا قيىد  قىد عبىد لىه ثكزن كأن
 . بسببه صاحبه عل 
 [ ضمنه ونحوه شيئا أتلف أو فيه ما فذهب]  : قوله
 أو مالىه عليىه فىزت دنىه اليىمان هفعليى بىاإل الا  سىبا أو شىيفا غى   على  أ لىف مىن فكل ، واحد باب فرذا
 .   رعا   فتأكل لعال باب ثفتح كأن متسبا دنه اليمان فعليه كها الذي هذا أ لف

 
 [  ضمن إنسان به فعلر ضيق بطريق دابة ربط ومن]  : قوله
 حلبىلا اىذا الدابىة هىذ  ربىط ملىا دنىه وكلى  ، اليىمان فعليىه إنسان احلبل اذا فعثر ضي   رث  يف دابة ربط من
 . ثيمن فةينفذ الفعل اذا متعدثا ثكزن فلنه اليي  الطرث  هذا يف
 ، اليىمان عليىه أن املىذها يف الثىا  الزوىه و ، ثيىمن ا أنىه على  ثدل املؤلف فكالم واسعا الطرث  كان فلن

 ميىىرا أو بالسىىزا ميىىرا شىىيفا فيىىه وربىىط واسىىعا الطرثىى  كىىان فىىلكا ، اإلضىىرار مىىع إا ثيىىمن ا أنىىه ثتبىىني والىىذي
 ثكىزن حبيى  شىيفا بىه فىربط واسىعا الطرثى  كىان فىلكا ، التعىدي مىع اليىمان أن والقاعىدل ، اليمان فعليه باملارل
 مىىن ولىىيس احلبىىل هىىذا للمىىارل ثتبىىني ا حبيىى  الليىىل يف ثكىىزن أن أو ، بالنىىاي مادمحىىا الطرثىى  ثكىىزن كىىأن متعىىدثا
 .  ضعالزا عل  فاليمان وحنز  إنسان به فيتلف مثله وضع العادل
 [  منزله خار  عقره أو ، بإذنه بيته دخ  لمن العقور كالكلب]  : قوله
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 فعلى  الىداخل هىذا فجىر  عقىزرا كلبىا بيتىه يف وكىان بيتىه ثىدخل أن  لروىل أكن فمن ، اجلار  هز العقزر الكلا
 ،  عىدم قىد حينفىذ ثكىزن العقىزر الكلىا هىذا وفيىه بالىدخزل لىه أكن ملىا دنه ، اليمان العقزر الكلا صاحا
 كىىأن مزضىىع يف نبزسىىا كىىان إكا مىىا مىىالا ، متعىىدثا ثكىىزن دنىىه فكىىذل  املنىىال خىىار  فعقىىر أفتلىىه إكا كىىذل 
 بغى  بدخزلىه دنىه ، ضىمان فىال فعقر  الدار صاحل من إكن بال الرول هذا عليه فدخل البي  يف نبزسا ثكزن
 .  متعدثا ثكزن إكن
 [  النهار وعكسه صاحبه ضمنه ليال الزرع من البهيمة أتلفت وما]  :قوله

 : عليه املتف  احلدث  يف – وسل  عليه اهلل صل  – النيب لقزل ، هدر أنه البرائ   تلفه فيما ادصل
 .  البريمة هي والعجماء ، هدر أي(  جبار العجما )  

 هىدر وناثترا كان  وإن فري ، اليمان مالكرا عل  و غ مها أو شجرا أو  رعا بالليل البرائ  أ لف  إن لكن
 فرط فقد بالليل حيفيرا ي فلكا ، بالليل حفارا املال  عل  الزاوا دن ، مالكرا من  فرثط أو  عد هنا لكن
 مىا هذا ودليل ، الصزر بعض يف سيأيت كما ،  فرثط أو  عد هناك ثكن ي ما ضمان فال بالنرار أفسد ه وما ،

 دخللت علازب بلن البلرا  ناقلة أن)  صىةيح واحلىدث  لبيرقىيوا واحلىاك  مز نه يف مال  واإلمام داود أبز روا 
 وأن ، نهلارا حفظهلا الحلوائط أهل  عللى أن – وسىل  عليىه اهلل صل  – النبي فقضى ، فيه فافسدت حائطا
 – والسىىالم الصىىالل عليىىه – سىىليمان قيىىاء وهىىز ( أهلهللا علللى مضللمون فهللو بالليلل  المواشللي أفسللدت مللا

 وكىىال سىىليمان ففرمناهىىا شىىاهدثن حلكمرىى  وكنىىا القىىزم غىىن  فيىىه نفعىى  إكا زلىىهق يف  عىىا  اهلل كتىىاب يف ا كىىي
 .  علما و حكما   ينا

 :قوله .( جبار والبئر:)  قال – وسل  عليه اهلل صل  – النيب أن الصةيةني يف كما وبار ورحا البفر وكذل 
 [ عادة تتلفه ما بقرب ترس  أن إال] 
 كلتىىىا وعلىىى  ، متعىىىدثا أو مفر ىىىا إمىىىا مالكرىىىا ثكىىىزن فةينفىىىذ ، عىىىادل ه تلفىىى مىىىا بقىىىرب البرىىىائ   رسىىىل أن إا أي

  عىدثرا ثىؤمن ا أنىه حبيى  النىاي  روع حزل  رع  جيعلرا كأن ،  فرثطه أو لتعدثه اليمان عليه ثكزن احلالتني
 .  حائط فيرا ليس مارعة بقرب  رع  ابله أرسل كمن عليه اليمان فيكزن فتعدت ، احلال هذ  مع
 [  بمؤخرها ال بمقدمها جنايتها ضمن سائق أو قائد بيد كانت نوإ]  :قوله
 عليرىىا معىىرا دنىىه ، اليىىمان فعليىىه مثىىرا أو  رعىىا  أكىىل كىىأن بفمرىىا أ لفىى  فمىىا مىىثال ناقىىة علىى  راكبىىا كىىان إكا

 إن لكىىىن ، مفىىرط دنىىه اليىىمان فعليىىه بيىىىدها أ لفىى  إكا وكىىذل  ، فىىرط فقىىد رنعرىىىا ي فىىلن منعرىىا مىىن مىىتمكن
 ، وبىار ورحرىا والعجمىاء ، ثفىرط وي ثتعىد ي دنىه ضىمان فىال فأ لفى  شىيفا فعلى  أو فرفسى  وليرىابر  أ لف 
 .  متعدثا ثكزن دنه اليمان فعليه الناي مزاضع يف فقادها  رفس أهنا منرا عل  إن لكن
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 [  هدر جنايتها وباقي]  : قوله
 بيىىىد  ليسىىى  دهنىىىا ثيىىىمن ي فأ لتىىىه شىىىيفا   فز فىىى  منىىىه شىىىردت لىىىز كمىىىا(  وبىىىار ورحرىىىا العجمىىىاء:)  حلىىىدث 

 .  التفرثط أو التعدي عل  مبين فالتيمني
 [  عليه الصائ  كقت ]  :قوله
 فىىال عليىىه الصىىائل قتىىل فىىلكا ، كلىى  حنىىز أو ولىىد  أو أهلىىه أو نفسىىه يف أكثتىىه أو قتلىىه ثرثىىد الىىذي عليىىه الزاثىىا أي

 يلا:  فقلال – وسىل  عليىه اهلل صىل  – اهلل رسلول إللى جلا  رجلال أن:)  مسىل  يف ثبى  ملىا وكل  عليه ضمان
:  قلال ؟ قلاتلني إن أرأيت:  قال ، مالك تعطه فال:  قال ؟ مالي أخذ يريد رج  جا  إن أرأيت اهلل رسول
 فقتلىه ( النلار في هو:  قال ؟ قتلته إن أرأيت:  قال ، شهيد ف نت:  قال ؟ قتلني إن أرأيت:  قال ، قاتله
 أمىا ، عليىه ضىمان فىال بقتلىه إ  دفعىه ركنىه وي نفسىه لينقذ صائال دافع فمن ، ميمزن غ  فرز فيه له مأكون
 عمتىه أو ولىد  أو  ووىه عن دفاعا ثكزن أن إا اليمان عليه أن املذها من فاملعرزر غ   عن دفاعا كان إكا
 ا رمىة الىنفس نةصيا هز املقصزد دن ، الراوح وهز ، عليه ضمان ا أنه عقيل ابن واختار ، أخته أو خالته أو
 .  احلالتني يف ضمان فال ، غ   نفس ويف نفسه يف ثثب  وهذا ،

 [  مزمار وكسر]  : قوله
 .  عليه ضمان فال ا رمة ادشر ة أنزاع وكذل  ، صاحبه عل  فكسر  املاام  أنزاع من نزعا أخذ إكا
 [  وصليب]  :قوله
 .  الكفر وكتا ةامليل البدع كتا وهكذا  صاوثر أو صليبا كسر فلكا
 [  محترمة  ير خمر وآنية ذهب آنية و]  : قوله
 لىيس فلن للذمي كان وإن اخلمر أن و قدم ، للذمي مال دهنا ، لذمي ليس  أي(  نتمة غ  مخر  نية)  قزله

 إن ثعىار أن للةكىام ولكىن ، مبىال فليسى  بيعرىا حيىل وا نرمىة دهنا وكل   يمن ا ادشياء فرذ  ، مبيمزن
 قيمىة ا و نيىة هلىا قيمىة ا دهنىا وكل  ، فال ملالكرا اليمان وأما ، احلاك  عل  افتيات هذا دن املفسدل ثب 
 على  شى  و كثىر إكا سىيما ا أظرىر وادول مىال دنىه  يىمن أهنا عنه و فيه ملا ثتبع فرز مايل غ  وعاء دنه هلا

 .  إرقترا املنكر
 :  مسألة
 شىيء على  فسىقط فاهنىدم وأبقىا   ركىه بىل ثردمه قل  للسقزط عرضه أصبح حبي  ار ود مال إن:  احلنابلة قال

 وقىزع ربعى  مىن  البىه إن أنىه املىذها يف الثىا  والقىزل ، فعلىه بسىبا حيصىل ي دنىه ، عليىه ضىمان فال فأ لفه
 التفىرثط زعلزقى وكلى  ، اليىمان عليىه فلنىه ثرىدم فلى  املطالبىة على  وأشىرد  البىه إن مالىه من شيء عل  اجلدار
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 واختىىار  مطلقىىا ثيىمن أنىىه احلنابلىىة مىن عقيىىل ابىن اختيىىار وهىىز أمحىد اإلمىىام وعىن ، ثفعىىل فلىى   زلىا حيىى  منىه
 . متعد دنه سعدي بن الرمحن عبد العي 

 باب الُشف عه
 .الي  : بي  العني و سكني الفاء من العوف ع وهز يف اللغة : الُشف عه 

 .ثي  املبيع إ  ملكه املنفرد الذي ثأخذ بالعفعة  الع ف عه شفعة  ، دن العفيع ةومسي
 :وعر فرا املؤلف بقزله هي 

زاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض  مالي بلمنه الذ  تنإاستحقاق  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 ]استقر عليه العقد 

 ثىىد نصىىيبه علىى  بكىىر بععىىرل  فعنىىدما ثعىىتك اثنىىان يف عقىىار مىىن أرل أو بسىىتان لكىىل واحىىد منرمىىا نصىىفه فبىىاع
 .أن ثأخذ نصيا  ثد من بكر اذا الثمن الذي و عليه العقد  و اا لاير فلعمرٍ 

وهذا من ناسن العرثعة اإلسالمية وكل  دن العراكة ثقع فيرا اليرر كثى ا  ، ولىذا فىلن العىخل حيتىاط فىيمن 
 .ا  له فكان أح  بنصيا شرثكه ثكزن شرثكا  له فقد ثباع النصيا املعارك عل  من ا ثصلح شرثك

قضى بالشفعة في كل  ملا للم يقسلم فلإذا وقعلت الحلدود : )  اهلل عليه وسىل  صل ففي الصةيةني أن النيب 
ال  - أي دار وحىائط -الشفعة في كل  شلرك فلي أرض ور ب لع : ) ويف مسل  ( . وصرفت الطرق فال شفعة 

اهلل  صللىأن النبلي ويف البخىاري  (رضه عللى شلريكهأن يبيع نصيبه قب  أن يع( ال يح  ) لفن  يصلح وفي
 . أي مبالصقته فرز ملالصقته أح  مبل  وار  ( الجار أحق بص ق به : ) قال  عليه وسلم

 .فهذه أدلة تلبت الشفعة وقد اتفق العلما  على القول بها
له بععرل  اا وهكذا أي إكا استقر العقد عل  ععرل  اا فري ( بلمنه الذ  استقر عليه العقد : ) وقزله 

 . 
أنىه أن حىىاذ البىائع  املعىىتي نابىال  غىى  معتىادل فيتزوىىه أا ثأخىذ العىىفيع إا  –وثتزوىه كمىا ككىىر شىي  اإلسىىالم 

 إكا كان بني  ثد وبكر صداقة أو قرابة: ففي املثال املتقدم  دن ا ابال مبنالة اهلبة يف بعض الزوز  بالقيمة
 يا قيمتىىه ععىىرل  اا فباعىىه لىىه ممسىىة  اا بىىل ثأخىىذ  بقيمتىىه وهىىي ععىىرل  اانابىىال بىىالبيع ، فرىىذا النصىى

 دنه إبا باعه اذا الثمن نارا  للمعتي ملا بينرما را ثدعي ا ابال ، وعليه فليس  هي قيمته احلقيقية الع
عىىتي البىىائع ، كىىأن وعليىىه فلنىىه ثقىىزم وثبىىاع بقيمتىىه ، مىىالا مىىا لىىز حىىاذ امل( أي ثبيىىع شىىفعة بىىه ) ثرضىى  ببيعىىه 

إن :  كىىىزن ا  سىىىاوي إا ععىىىرل  اا فةىىىاذ املعىىىتي البىىىائع فأخىىىذها منىىىه ممسىىىة ععىىىر ألفىىىا  فيقىىىال للعىىىفيع 
 . شف  فخذها اذا الثمن الذي عرل عليه وهز مخسة ععر ألفا  لفال  فزت املصلةة عل  البائع 
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 .ناي ما ثساوي عند ال: ما وقع عليه العقد ، أما القيمة : والثمن 
   ]فإن انتق  بغير عوض  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

أو صدقة ، كأن ثتصدا بنصىيبه أو ثربىه فىال شىفعة بغ  شرط الثزاب فلكا انتقل هذا النصيا بغ  عزل كربة 
 . 

 كما لز انتقىل بىاإلرث فىال عىزل فيرمىا مجيعىا  ، فكمىا أنىه لىز انتقىل بىاإلرث فىال  ثبى  العىفعة فكىذل : قالزا 
 .قزا  واحدا  يف املذها وهز مذها مجرزر العلماء هنا دنه انتقال بغ  عزل فأشبه اإلرث

  ]أو كان عوضه صداقا  أو خلعا  أو صلحا  عن دل عمد فال شفعة  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
ا  عىىن دم عمىىد  كىىذل  إكا كىىان عىىزل هىىذا العىىقل غىى  مىىايل كىىأن جيعلىىه صىىداقا  أو جتعلىىه املىىرأل خلعىىا  أو صىىلة

 .  نا ل عن القصا  ول  نصييب من هذا البستان : كأن ثثب  عل  رول قصا  فيقزل 
 لقين ول  نصييب من هذا البستان فرذا اخللىع أو الروىل جيعىل مرىر املىرأل شقصىا  لىه يف : أو  قزل املرأل لاوورا 

دنه رلزك بغ   فال  ثب  العفعة فيهبستان ، فيقزل ل  نصييب من هذا البستان فرنا العزل ليس عزضا  ماليا  
 .ماٍل فاسبه اإلرث 

والقزل الثا  يف املذها وهز اختيار  ائفة من أصةاب اإلمام أمحىد كىابن حامىد وأا اخلطىاب واختىار  العىي  
وكل  للةزا اليرر ، فلن اليرر ثاب  فيرا كمىا ؛ أن العفعة  ثب  يف هذ  املسائل : عبد الرمحن بن سعدي 

يف املسىىائل املتقدمىىة فالعىىفعة هنىىا  ىىدفع اليىىرر كمىىا  دفعىىه لىىز كىىان هنىىاك عىىزل مىىايل وركننىىا ادخىىذ  هىىز ثابىى 
بالقيمىة ، فكىزن اخللىع والصىداا وغ مهىا غى  معروفىة القيمىة فلنىه ركننىا أن نعىرا قيمىة هىذا النصىيا والعىقل 

وكلىى  لىىدفع اليىىرر عىىن  مسلل لةهللو القللول الللراجح فللي هللذه البتقزرىه   وثأخىىذ  العىىفيع بقيمتىىه ، وهىىذا القىزل 
 .وكذا فيما إكا انتقل بال عزل وهز رواثة عن مال  العرث  ،

النصىيا انتقىل يف اإلرث مىن املىزرث  نوأما القياي عل  اإلرث فال ثصح دنه قياي مع الفىارا ، والفىارا هىز أ
 . لزاهاررا  ، مالا اهلبة والصدقة وحنزمها فلنه قد انتقل باختيار اقانتقل  –إ  وارثه 

   ]ويحرل التحي  إلسقاطها  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
كىىأن ثتةيىىل ابترىىا إ   ووتىىه أو ولىىد  مث جيعىىل  ووتىىه  بيعىىه لىىه فىىال حيىىل التةيىىل إلسىىقا را ، وا ريىىي وكلىى  

 ال تفعلوا كما فعلت اليهود فتستحلوا محارل اهلل: )  اهلل عليه وسل  صل حلرمة التةيل كما قال النيب 
واليىىرر ثابىى  مىىع احليلىىة ، فرىىذ  احليلىىة ا  اثىىل اليىىرر ، بىىل اليىىرر ثابىى  فزوىىا دفعىىه وكلىى  ( بلل دنى الحيلل  

 . بتةرمي احليلة أوا  وبعدم إفيائرا ثانيا  
   ]وثبت لشريك في أرض تجب قسمتها  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
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وأن العىىفعة ا  ثبىى  إا يف العقىىار وأمىىا املنقىىزل   فيثبىى  العىىفعة لعىىرث  يف أرل هىىذا هىىز املعىىرزر يف املىىذها
 . كاحليزان واملركزبات كالسفن وحنزها فالعفعة ا  ثب  فيرا 

قضللى بالشللفعة فللي كلل  مللا لللم يقسللم فللإذا وقعللت : )  اهلل عليىىه وسىىل  صىىل واسىىتدلزا مبىىا  قىىدم مىىن أن النىىيب 
 . ( الحدود وصرفت الطرق فال شفعة 

 . ا  ثب  إا فيما كان عقارا  غ  منقزل من بستان وأرٍل وبناء وحنز كل  فدل عل  أن العفعة : قالزا 
وعن اإلمام أمحد وهز اختيار ابىن عقيىل واختيىار شىي  اإلسىالم وهىز مىذها أهىل الاىاهر أهنىا ثبتى  فيىه فتثبى  

 . يف املنقزل كما ثب  يف العقار 
وفيىه عنعنىة ابىن ( الشلفعة فلي كل  شلي  : ) ل قىا اهلل عليىه وسىل  صىل مبىا روم الطةىاوي أن النىيب : واستدلزا 

 اهلل عليىه وسىل  صىل ورثح ، لكن له شاهد صز بو التمىذي إرسىاله عنىد  مىن حىدث  ابىن عبىاي ، ودن النىيب 
 . قي  بالعفعة يف كل ما ي ثقس  

 . وهذا عمزم أثيا  : قالزا 
وهىىذا ا ( وصللرفت الطللرق فللال شللفعة  فللإذا وقعللت الحللدود: )  اهلل عليىىه وسىىل  صىىل وأمىىا قىىزل النىىيب : قىىالزا 

ثعىىدو إا أن ثكىىزن ككىىر شىىيء مىىن أفىىراد العىىام وككىىر شىىيء مىىن أفىىراد العىىام ا ثقيىىد اخلصىىز  كمىىا هىىز مقىىرر يف 
، ودن املعن الذي من أوله ثبت  العفعة ثاب  أثيا  فيما  وهذا القول هو القول الراجح. عل  أصزل الفقه 

 . سزم العقارات من املنقزات 
بىال ضىرر وا رد عىزل أي جتا قسمترا عند املطالبة بقسىمترا أي مىا ركىن قسىمته ( جتا قسمترا : ) زله وق

جتىىا قسىىمته عنىىد مطالبىىة مىىن لىىه وىىاء  بىىذل  فىىادرل مىىثال  ركىىن قسىىمترا وكىىذل  كىىذل  سىىمته  ق، فمىىا ركىىن 
 . البستان وحنز كل  

فال ركن أن ثقس  ، وكذل  إكا اشتكا يف دار صغ ل  ومثال ما ا  كن قسمته البفر ، فلكا اشتك اثنان يف بفر
أو أرل صىىغ ل فىىلن  ا ركىىن أن  قسىى  أو دكىىان صىىغ  ا ركىىن أن ثقسىى  فكىىذل  وهىىذا ا  ثبىى  فيىىه العىىفعة

فلللإذا وقعلللت : ) قزلىىىه لفمىىىا ركىىىن قسىىىمته  ثبىىى  فيىىىه العىىفعة قسىىم  ي  صىىىلح لعىىىيء كععىىىرل أمتىىىار يف مثلرىىا 
 . وهذا إبا ثكزن فيما ثقس  ( فعة الحدود وصرفت الطرق فال ش

أن العفعة  ثب  أثيا  فيمىا ا ركىن قسىمته والعي  ابن سعدي وعن اإلمام أمحد وهز اختيار العي  ابن  يميه 
، بل العىفعة  ثبى  فيىه مىن بىاب أو  ، وكلى  دن اليىرر فيىه أكثىر فىلن املعىاركة فيىه مؤبىدل أمىا مىا ثقسى  فلنىه 

اهلل  صىل مسىة و ال اليىرر عنىه وأمىا هنىا فىلن اليىرر أعاى  وأشىد ، وقىد قيى  النىيب م  شاء أحىدمها  لىا املقا
: يف العفعة يف كل ما ي ثقس  وهذا عىام فيمىا ركىن قسىمته ومىا ا  كىن قسىمته وأوضىح مىن هىذا  عليه وسل 
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قسىمته  وثنىدر  يف هىذا العمىزم مىا ا جتىا( الشلفعة فلي كل  شلي  : )  اهلل عليه وسىل  صل ااستدال بقزله 
   لعدم إمكان القسمة

فىاجلزاب عنىه كىاجلزاب عنىه يف املسىألة املتقدمىة وأنىه ككىر فىرد مىن (  فلكا وقعى  احلىدود وصىرف  الطىرا: ) وأما قزله  
 . العمزم فال ثفيد هذا التخصيل  أفراد

   ]ويتبعها الفرس والبنا  وال اللمرة والزرع  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
به مىىن ادرل فىىلن للعىىفيع أن ثعىىتثرا وهىىز أو  مىىن غىى   بىىذل  ، وثتبىىع ادرل مىىا فيرىىا مىىن بنىىاء إكا بىىاع نصىىي

وغىىري وكلىى  دن البنىىاء والفىىري ثتبىىع ادصىىل كمىىا  قىىدم يف بىىاب ادصىىزل والثمىىار مىىالا الىىارع والثمىىر فلنىىه ا 
ا على  الىارع إا أن ثعىت ه املبتىاع ثتبع ادصل ، فلكا باع أرضا  وفيرا  رع أو مثر فلن البيىع ا ثقىع على  الثمىر و 

 . ا  قدم يف باب ادصزل والثمار كم
   ]فال شفعة لجار  [ :قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 –فاجلار ليس  له العفعة ، وإبا العفعة للعرث  فلز أن روال   انبه أرل فأراد صاحبرا أن ثبيعرا فليس هز 
اجلىار ا  ثبىى  لىه العىفعة ، هىىذا هىز املعىىرزر يف املىذها واسىىتدلزا أحى  بالعىىراء مىالا العىىرث  ف –أي اجلىار 
( فللإذا وقعللت الحللدود وصللرفت الطللرق فللال شللفعة : ) يف احلىىدث  املتقىىدم  اهلل عليىىه وسىىل  صىىل بقىىزل النىىيب 

 . واجلار قد وقع  احلدود بينه وبني وار  وصرف  الطرا وحينفذ فال شفعة وهذا هز مذها مجرزر العلماء 
روا  ( الجلللار أحلللق بصلللقبه ) : اهلل عليىىه وسىىىل  صىىىل بىىل لىىىه العىىفعة ، واسىىىتدلزا بقىىىزل النىىيب : نىىىاا وقىىال ادح
 . ا من حدث   خر أن كل  يف العفعةأي أح  بسبا مالصقته وقربه ويف املسند والتمذي وغ مه البخاري

  ابىن القىي  والعىي  نمىد وعن اإلمام أمحد وهز اختيار غ  واحد من ا ققني كعي  اإلسالم ابن  يميه و لميىذ
 : بن إبراهي  والعي  عبد الرمحن بن سعدي وغ ه  من أهل العل  أن املسألة فيرا  فصيل 

فاجلىىار أحىى  بالعىىفعة إن كىىان بينرمىىا حىى  معىىتك كىىأن ثكىىزن الطرثىى  معىىتكة بينرمىىا ، أو ثكىىزن البفىىر معىىتكا  
 ثكىىىن بينرمىىىا  رثىىى  معىىىتك وا حىىى   خىىىر مىىىن بينرمىىىا أو حنىىىز كلىىى  ، فةينفىىىذ اجلىىىار أحىىى  بالعىىىفعة وأمىىىا إن ي

 صىل احلقزا املعتكة فةينفىذ اجلىار أسىزل غى   وهىذا القىزل هىز القىزل الىراوح الىذي جتتمىع بىه اددلىة فىلن النىيب 
وهنا لىيس ادمىر كىذل  ، فىلن مثى  ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة : ) قال  اهلل عليه وسل 

فيمىا روا  أمحىد وادربعىة بلسىناد  اهلل عليىه وسىل  صىل وقىد نىل على  كلى  النىيب   رث  معتك أو ح  معتك ،
فىدل هىذا ( الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كلان  ائبلا  إذا كلان طريقهملا واحلدا  : ) صةيح أنه قال 

اك بينرما مىن احلدث  عل  أن اجلار أح  بعفعة وار  إكا كان الطرث  معتكا  أو حنز الطرث  را ثكزن فيه اشت 
 .  بفر وحنز  



 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( عالبيكتاب ) نع  شرح زاد المستق
 هـ4123

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

269 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

  ]وهي على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذا  بال عذر بطلت  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
هنا ثبني املؤلف أن العفعة عل  الفزر ، وأنه م  عل  ببيع شرثكه حصته وي ثطالا اا شفعة  بال عذر فال 

 . ح  له بعد كل  بالعفعة 
أي أهنا  ذها ( الشفعة كح  الع قال : ) قال  اهلل عليه وسلم صلىى ابن ماجه أن النبي واستدلوا بما رو 

عن صاحبرا كما ثذها البع  العرود إن ح ل عقاله واحلدث  فيه من ث تر  بالكذب فاحلدث  إسناد  ضعيف 
 . ودا  وهذا هز مذها احلنابلة وهز مذها اجلمرزر 

طالبة ولز بعد سنزات وكذل  إكا عل  لكن كان له عذر من مرل أو غيبة فلكا ي ثعل  بالبيع فله امل: وعليه 
وليس له من ثزكله وليس هناك من ثعرد  عل  املطالبة بالعفعة أو عل  بالليل فأخر كل  إ  النرار فلن له 

 . احل  باملطالبة اا 
خي وكل  دنه ح  له فال ثسقط إا بل له املطالبة اا عل  التا: وهز رواثة عن اإلمام أمحد : وقال املالكية 

 . عفعة بالبلسقا ه ، فلز عل  وا عذر له بالتاخي لكنه  راخ  مث  الا اا فله احل  
لعمزم احلدث  الزارد يف العفعة ، فلنه ليس فيه أهنا ابد وأن  كزن عل  الفزر ، بل عمزم احلدث  : قالزا 

 را أو الرضا بالعرث  اجلدثد مث إن هذا الذي له ح  ثدل عل  أهنا  ثب  له ما ي ثدل دليل عل  إسقا
العفعة حيتا  إ   من ليستع  وليتأىن يف أمر  ولينار يف هذ  السلعة ، فاشتا نا لثبزما أن  كزن عل  الفزر 

وهذا القول هو القول الراجح وهو  فزث  حلقه ، دنه حيتا  إ   أٍن و رثٍ  ونار واستعارل واستخارل 
وعليه فيةدد له  من حيصل به مقصزد  عرفا  ، فال ثكزن الامن مفتزحا   شيخ عبد الرحمن السعد اختيار ال

بل ثكزن كل  إ  العرا ، وهذا ربتلف باختالا   أثيا  وا إ  سنة كما قال بعير  وا إ  ثالثة أثام 
تد مدل  سع التأمل يف مثله وهز قزل عند العافعية وأهنا  السلع وباختالا املعتثن وحذقر  يف معرفة السلع 

.  
  ]أو صالحني  –وأن قال للمشتر  بعني  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

صاحلين عل  هذا : إكا باع أحد العرثكني نصيبه فقال العرث  ا خر للمعتي بعين هذا النصيا أو قال 
 . ا اذا البيع هذا ثدل عل  الرضالنصيا أو أور  فال شفعة له ، إكن  سقط العفعة دن 

  ]أو كذب العدل  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
أن شرثكه قد باع حصته فل  ثصدا خا  فةينفذ  سقط شفعته فلز  ثقبل خا إكا أخا  العدل الثقة الذي 

 . ل  القزل بثبزت العفعة عل  الفزر الا اا بعد كل  عل  التاخي فال  ثب  له دنه  راخ  بال عذر هذا ع
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وعل  القزل الراوح إكا أخا  الثقة باخلا وي ثقبل خا  ومي  مدل حيصل مبثلرا ما حيتا  إليه من النار 
والتوي وااستعارل مث أ   بعد كل  ليطالا اا فال ثقبل وكل  دنه قد عل  اا من  رث  هذا العدل 

لكن إن صدقه فةينفذ كما لز أخا   و كذثبه له  فرثط منه مالا ما إكا أخا  الفاس  دنه ا ثقبل خا 
 . بذل  الثقة حلصزل علمه اذا البيع 

  ]أو طلب أخذ البعض سقطت  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
أنا يل العفعة لكين ا أرثد أن  خذ النصيا كله بل أرثد أن  خذ بعيه كأن : إن قال هذا العرث  للمعتي 

ف مت ، فباع أحدمها نصيبه وهز مخسمائة مت ، فقال العفيع وهز  كزن ادرل املتعارك اا مساحترا أل
 العرث  ادخر أرثد من املعتي مائتني ومخسني مت فال شفعة له وكل  ملا يف  بيعض املبيع من

اإلضرار باملعتي فلن املعتي إبا اشتاها عل  إهنا مخسمائة مت فلكا أثبتنا للعرث  العفعة بالنصف فقد فز نا 
 . ه مقصزد  علي

إكن ثعتط أن ثأخذ املبيع كله شفعة ، فلن أراد البعض فال وكل  ملا فيه من  فزث  املقصزد عل  املعتي 
 . بتبعيض املبيع عليه 

  ]والشفعة الثنين بقدر حقيهما  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
نصيبه ، فالعفعة ح  لالثنني وكل  إكا كان بني ثالثة اشتاك يف بستان لكل واحد منر  الثل  فباع أحده 

واحد منرما له املطالبة بنصف البيع شفعة فلن كان هؤاء الثالثة أحده  له النصف والثا  والثال  لكل واحٍد 
منرما الربع ، فباع الثا  نصيبه فلن العفعة  ثب  للعرثكني بقدر ملكيرما وكل  دن العفعة حاصلة بسبا 

 . أمالكر  املل  فكان  للعفعاء بقدر 
 ورل  بكر ربعه ، فباع بكر نصيبه وهز بعهان هناك بستان رل   ثد نصفه ، ورل  عمرو ر لز ك: فمثال  

 . الربع فالباقي ثكزن ثلثا  لاثد وثلثه لعمرو فلرما احل  بالعفعة بقدر أمالكرما فلاثد الثلثان ولعمرو الثل  
  ]أخذ اآلخر الك  أو ترك  فإن عفا أحدهما [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

إكا قال أحدمها أنا قد  نا ل  عن نصييب من العفعة فةينفذ إن شاء ا خر أن ثأخذ الكل أو أن ثتك ففي 
إكا  نا ل عمرو وله الربع ،  نا ل عن العفعة فةينفذ إن شاء  ثد فله العفعة ولكن ليس لاثد : املثال املتقدم 

نصيا كله وإما أن ثبقيرا للمعتي كلرا ، وكل  ملا  قدم فلن  بعيض أن ثأخذ بعيرا بل إما أن ثأخذ ال
 . وهذا رنزع منه عليه املبيع عل  املعتي فيه إضرار 

فللشفيع أخذ  [:  إلى أن قال.  ]وإن اشترى اثنان حق واحد   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . ]أحدهما
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ه  يبه من هذا البستان وهز الربع اشتا  منه اثنان ، فةينفذ ملا أراد بكر أن ثبيع نص: ففي املثال املتقدم 
 للشفيع أن ي خذ من أحدهما نصيبه ويترك اآلخر أل ال ؟ 

له كل  فللعفيع أخذ نصيا أحدمها ، وكل  دن  عدد املعتثن  عدد يف العقزد فرز مبنالة عقدثن : اجلزاب 
 . يرر بذل  فنصيبه كامل فبقي له له نصيبه ا ثت ، وا ضرر حينفذ عل  املعتي دن املعتي الذي نبقي

 . ]أو عكسه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . أي أن ثعتي واحد ح  اثنني 

، فه  إكا اشتك  ثد وعمرو وبكر يف أرل لكل واحٍد منرما الثل  فباع  ثد وعمرو نصيبرما لرول واحد 
 نصيب اآلخر ؟ لبكر أن ي خذ من هذا المشتر  نصيب أحدهما دون 

   .وهز من املفرداتدن  عدد البائع كتعدد املعتي هذا املذها : له كل  ، قالزا : قال املؤلف  -1
، وكل  دن املعتي ملا كان  هو القول الراجحو  املنع من كل  : والقزل الثا  يف املذها  -2

ه  بعيض املبيع وهذا ربالف مقصزد  واحدا  فلكا قلنا  زا  العفعة بأحد النصبني اللذثن اشتامها ففي
إما أن  أخذ النصبني مجيعا  وإما أن : ففيه إضرار باملعتي وهذا هز القزل الراوح ، وأنه ثقال له 

 .  تكرما مجيعا  ، وكل  دن يف أخذ أحدمها دون ا خر  فزثتا  ملقصزد املعتي 
 .  ]أرضين صفقة  واحدة أو اشترى واحد شقصين من  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

لاثٍد وعمرٍو بستانان فباع  ثد شقصيه أو حصتيه من البستانني باعرما لبكر ، فاملعتي واحد والعقصان 
، ه  له أن ي خذ أحد الشقصين شفعة  ويترك الشقص ، فرل لعمرٍو وهز الذي له ح  العفعة متعددان

 اآلخر أل ال؟ 
 . جيز  له كل  : قالزا  -1
 أنه ا جيز  له كل  ، ملا فيه من  بعيض الصفقة عل  املعتي ويف كل  إضرار به : الثا  والقزل  -2

 .لتعدد املعقزد عليه  واألول أظهر
فللشفيع أخذ الشقص بحصته من اللمن ..... وإن باع شقصا  وسيفا   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

[ . 
نصيبه من ادرل وهز مخسمائة مت وباع  أحدمها مت فباعيف أرل لكل واحٍد منرما مخسمائة إثنان ثعتك  

 ، فه  تلبت الشفعة أل ال ؟ معرا سيفا  أو باع معرا سيارل أو دابة وحنز كل  
 . فللعفيع أخذ العقل حبصته من الثمن : قال املؤلف 
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ة دره  ، إكا باع حصته من ادرل ومعرا سيف باعرا بألف دره  ، حصته العقل من ادلف دره  مثابائ
 فه  للشفيع أن ي خذ األرض بحصتها من اللمن دون السيف ؟ وحصة السيف مائتا دره  

 . له أن ثأخذ العقل حبصته وكل  دن العفعة ثابتة يف العقل منفردا  فبقي  مع غ   : اجلزاب 
، وا ضرر عل  وادصل بقاؤها وكزنه ثياا إليرا مبيع  خر ا ثعين هذا انتفاء العفعة فادصل هز بقاؤها 

 . ذا هز  عليلر  وهز  عليل ظاهر املعتي اذا التبعيض دهنما سلعتان خمتلفتان هذا هز قزل احلنابلة ، وه
  ]أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من اللمن  [:قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

و من بكر نصيبه ، مث  لف بعيه بآفة اشتك  ثد وبكر يف بستان ، لكل واحد منرما النصف ، فاشتم عمر 
ه  له أن مساوثة أو أ لفه أحد أو حنز كل  ، فرل للعفيع وهز  ثد ، أن ثأخذ ما ي ثتلف من هذا النصيا 

 ي خذه بحصته من اللمن ؟ 
 . دنه  عذر أخذ الكل فجا  له أخذ البعض له كل  هذا هز املعرزر يف املذها : قال املؤلف هنا 

 
 .  ]وال شفعة بشركة وقف  [: حمه اهلل تعالى قال المؤلف ر 

لموقوف فه  لإكا كان  هناك دار نصفرا وقف ونصفرا  ل   أي ليس بزقف فأراد صاحا الطمل   أن ثبيعه 
 أ  المنتفع به الشفعة أل ال ؟ عليه 

ليس ليس له العفعة ، فاملزقزا عليه ليس له أن ثأخذ الباقي سزاء كان للزقف أو له ، : قالزا  -1
 . له أن ثأخذ  شفعة 

دن ملكه ملكا  ناقصا  ، فالذي  صرا له مصا  الزقف ملكه مل  غ   ام بل هز مل  ناقل ، : قالزا 
 . وعليه فال  ثب  العفعة 

يف هذ  املسألة وهز قزل بعض احلنابلة واختار  العي  عبد الرمحن بن سعدي رمحه : والقزل الثا   -2
 . وهذا القول هو الراجح لعفعة أن له احل  يف ا: اهلل 

وكل  دن اددلة عامة ي  فرا بني املل  التام واملل  الناقل ، بل ضرر هذا أعا  دن هذا املزقزا عليه ا 
ر  من ضرر هذا العرث  مالا ا خر فلنه إكا  يرر فيمكن له أن ثبيع ومع كل  ربركنه بيع الزقف ح  

 . هنا  له العفعة ، فأو  من كل أثبتنا 
 .  ]وال  ير ملك سابق  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 إكا اشتم اثنان دارا  من روٍل ، فليس دحدمها العفعة وكل  دنه ا ماثة دحدمها عل  ا خر
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ل  أن : اشتم  ثد وعمرو دارا  من رول ، فال  ثب  العفعة دحدمها يف نصيا ا خر ، فال  قزل: فمثال  
، مها عل  ا خر  رويح بال مروحكله شفعة وكل  دنه ا ماثة دحدمها عل  ا خر فتويح أحد  رل  املبيع

  .، ومثله أثيا  املزص  له اا فالبد وأن ثكزن هناك مل  ساب  
 .  ]وال لكافر على مسلم   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

اركه كمي يف هذ  الدار فباع املسل  نصيبه ملسل  فال ثثب  العفعة لكافر عل  مسل  فلز أن روال  له دار وثع
  فه  تلبت الشفعة للذمي ؟ خر 
 . ا  ثب  وهز املعرزر يف مذها اإلمام أمحد : قال  -1
 .  ثب  العفعة للذميني وكل  لعمزمات اددلة : وقال اجلمرزر  -2

فعة هل  وكل  دن ثبزما ابن القي  وككر أنه ليس أحد من السلف ثقزل بالع  اختار و  املذها والراجح
للمسل  ا ثلام منه ثبزما للذمي وكل  دن مراعال ح  املسل  أو  وأعا  فال ثلة  اا ح  غ   كيف وقد 

فكيف ثؤخذ ( وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه : ) يف الصةيةني  اهلل عليه وسل  صل قال 
 . هو الراجح لقول وهذا  امن املعتي املسل  ملراعال ح  الذمي 

 فص 
 [ةوإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه ال بوصية سقطت الشفع [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

إكا  صرا معتثه أي معتي ما ثبت  به العفعة ، بزقفه أو هبته أو رهنه سقط  العفعة كأن ثعتي ما 
 : سقط ويف هذ  املسائل الع ككرها املؤلف خالا ثبت  فيه العفعة مث أوقفه أو وهبه أو رهنه فلن العفعة

أن يف إثبات العفعة ضررا  عل  املزقزا عليه ، وضررا  عل  املزهزب : ودليل احلنابلة عل  سقزط العفعة فيرا 
 . فدفعا  لليرر  سقط العفعة: له ، دنه قد ملكرا بال عزل ، وضررا  عل  املرمن ، قالزا 

ما ككر  املؤلف هنا هز أحد القزلني يف املذها فرهن خالا ما ككر املؤلف هنا واملعرزر يف املذها يف ال
أن العيء إكا ثبت  فيه العفعة فرهنه معتثه فلن هذا الرهن ا  –أي املعرزر فيه  –يف املذها  والصحيح

 . ؛ دن ح  العفيع ساب  حل  املرمنثسقط العفعة 
رواثة عن اإلمام أمحد وهز قزل أا بكر عبد العاثا من  وهزاجلمرزر وأما مسألة الزقف فخالف يف كل  

اهلبة ا  سقط أن  شي  اإلسالم ابن  يميهأثيا  ، واختار اهلبة كذا احلنابلة ، وإن العفعة ا  سقط مع الزقف و 
أن العفعة ا  سقط وكل  دن العفعة ح  للعفيع فال  سقط إا  والصحيح في هذه المسائ  كلهاالعفعة 
 . وحقه أسب  ، فةقه أسب  من املزقزا عليه ، وحقه أسب  من املزهزب له ، وحقه أسب  من املرمن بلسقا ه 
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فلكا اشتم ما فيه شفعة مث أوص  به فالعفعة ا  سقط وكل  دن الزصية ا  لام إا بعد :  (ال بوصية ) 
 .مزت املزصي ، وقبزل املزص  له بعد مز ه 

أن  ح  الغ  كما لز وقف املرثض أمالكه و عليه دثن و أما اهلبة فادظرر وعل  ما  قدم فيبطل الزقف دول
 .الثمن مدفزع إ  املزهزب له

  ]وببيع فله أخذ ب حد البيعيين  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
اشتك  ثد وعمرو يف بستان لكل واحٍد منرما نصفه ، فباع  ثد نصيبه عل  بكر بععرل  اا، وباعه بكر 

  خر بععرل  اا أو بأحد ععر ألفا  أو بتسعة  اا ، فللعفيع وهز العرث  وهز يف هذا املثال  لرول
أن ثأخذ هذا العقل املبيع بأحد البيعيني فلن شاء أخذ  بثمن البيع ادول وأن شاء أخذ  بثمن ( عمرو) 

 . البيع الثا  
ول وهز ععرل  اا وله أن ريي بصرا املعتي فله أن ثفس  البيع الثانية وثأخذ املبيع شفعة  يف البيع اد

وثأخذ هذا العيء الذي قد ثبت  فيه العفعة بالثمن يف البيع الثا  وهز ععرل  اا أو  سعة  اا أو أحد 
 . ععر ألفا  وهكذا لز ثب  بيع ثال  أو رابع 

 . لثا  عل  ادول بادول روع ا دنه شفيع بالعقدثن وهذا با فاا العلماء ؛ وعليه فلن أخذ:قالزا 
  ]وللمشتر  الغلة والنما  المنفص  والزرع واللمرة الظاهرة [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

إكا اشتم شقصا  من بستان ، والعرث  الذي له ح  العفعة غائا ، فأور هذا البستان أو  رع فيه أو أمثر ما 
أرثد هذا البستان : إكا أ   هذا الغائا فقال  –فيه من غراي ، فالثمر والارع وادورل كل كل  للمعتي 

 شفعة  دنه لز حصل يف هذا البستان  لف لكان اليمان عل  املعتي ومن كان اليمان عليه فاخلرا  له
احتا  من النماء ( النماء املنفصل : ) وقزل املؤلف ( الذرا  بالضمان: )  اهلل عليه وسلم صلىلقوله 

ملبيع الذي قد ثبت  فيه العفعة باء متصل كأن ثعتي بستانا  ثب  فيه العفعة وللة املتصل فلكا كان يف هذا ا
 .  ارا  صفار فتنمز و كزن كب

وعل  القزل بثبزت العفعة يف احليزان وحنز  إكا مسن هذا احليزان فرنا باء متصل ، فالنماء املتصل ثكزن 
فيما  قدم ككر  يف مسألة سابقة  –ل شي  اإلسالم للعفيع ، كما  قدم يف مسألة الرد بالعيا وثتخر  عل  قز 

ثتخر  عليه أن ثقزم هذا البستان وثنار إ  قيمته قبل أن ثنمز هذا النماء املتصل وقيمته بعد أن با هذا  –
 . والفارا بينرما ثدفع للمعتي  النماء املتصل

  ]ه وقلعه ويغرل نقصهفإن بنى أو  رس فللشفيع تملكه بقيمت [: المؤلف رحمه اهلل تعالى قال
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فبن فيرا دارا  وغري فيرا لال  أو شجرا  ، مث أ   من له ح  العفعة  –إكا اشتم ادرل وفيرا ح  شفعة 
 . فطالا اذ  ادرل 

 . إن ي لت أحدمها فال شفعة ل   –أن العفيع رب  بني أمرثن : فاحلك  
 . تي وكل  دفعا  لليرر عن املعتيمث ثدفع قيمته للمع أن ث قزم هذا البناء أو هذا الغري: ادمر ادول -1
أن ثقلع ما فيه من بناء أو غراي وثغرم النقل فلكا كان من نقٍل يف الغراي أو يف البناء : ادمر الثا   -2

ه موقد ثتصزر هذا يف بعض ادبنية ا يف سائرها ، وقد ثتصزر هذا يف البناء إكا كان ثس ا  ف غا العفيع اد
 . درضه وإن كان ثغرم ، وكل  دفعا  ليرر املعتي ، فلن أذ فال شفعة له  بقاء  إ

 قزم ادرل وا غراي فيرا وا بناء و قزمرا :  كذل وهنا   كما  قدم يف عدل مسائل  –و رثقة التقزمي ظاهرل 
ا النخل ثساوي ا ن وفيرا غراي وبناء فالفارا بينرما هز قيمة الغري والبناء وكذل  يف مسألة القلع ، فرذ

مائة ألف وإكا قلع ا ثساوي إا  سعني ألفا  فعليه قيمة هذا النقل وهي ععرل  اا ، فلن أذ كل  فال 
 . ضرر العفيع بيرر ثلة  املعتي شفعة له ، كل كل  لدفع اليرر عن املعتي ، فال ثاال 

 
 

   ] ولربه أخذه بال ضرر [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
فه  يجبر فأذ كل  املعتي وأراد القلع  –أي ثتمل  الغراي أو البناء  –اختار العفيع أن ثتملكه  إكا

 المشتر  على ترك القلع أل ال ؟ 
 . أنه ا جيا عل  كل  دن هذا مل  له ، فل  جيا عل  خرووه بغ  رضا منه : اجلزاب 
  فلن أراد أن ثقلع غراسه أو بناء  فرل له كل  ؟: وعليه 
فلن كان هدم البناء أو ( ولربه أخذ  بال ضرر : ) له كل  بال ضرر ثلة  العفيع ولذا قال املؤلف : اجلزاب 

 . هذا ما ككر  املؤلف وهز أحد القزلني يف املذها  –قلع الغري حيدث ضررا  يف ادرل فليس له كل  
قلع شجرل أو بنائه فله كل  وأن  يررت واملعرزر يف املذها أن له كل  بيرر وبغ  ضرر ، فلز أراد املعتي 

 .   (ال ضرر وال ضرار ) لحديث رجح األول أالقول و ادرل 
  ] وإن مات الشفيع قب  الطلب بطلت ، وبعده لوارثه [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال

 ه  تورث الشفعة أل ال ؟ 
فه  خر نصيا شرثكه بالعفعة مات اشتك روالن يف أرل مث باع أحدمها نصيبه ، وقبل أن ثناع العرث  ا 

 : هنا حالتان  لورثته المطالبة بها ؟
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أن ثطالا اا قبل مز ه ، فلن العفعة  ثب  لزرثته هنا ، وكل  دهنا ح  له م زرث كسائر : احلالة ادو   -1
 . حقزقه 

 : أن رزت قبل املطالبة اا : احلالة الثانية  -2

 . احتمال رغبته عنرا : قالزا .  زرث  أهنا ا: فاملعرزر يف املذها  -أ
وقال املالكية والعافعية وهز قزل يف املذها بل  ثب  لزرثته فلر  ح  املطالبة اا وكل  دهنا ح  من  -ب

حقزقه فزرث  عنه كسائر حقزقه وكزنه ي ثطالا اا وي ثارر منه ما ثدل عل  إسقا را ا ربرورا عن أن 
 . ل الراجح وهذا هو القو  كزن حقا  له 

  ] ويؤخذ بك  اللمن [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
أن العفيع ثستة  املبيع : فلكا باع العرث  نصيبه بععرل  اا ، فري للعفيع بععرل  اا والقاعدل يف هذا 

أن بقدر الثمن وصفته فرنا ثقدر الثمن ، فلن اشتم هذا املبيع الذي ثثب  فيه العفعة بععرل  اا فللعفيع 
 . عة إا أن ثعاء املعتي ثأخذ  بععرل  اا ، فليس له ح  أن ثأخذ  بتس

  ] فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
 . ة  سقط لدفع اليرر عن املعتي أنا أقدر عل  مخسة  اا ومثنه ععرل  اا فلن العفع: إكا قال 
  . ]مؤج  ي خذه الملي  به ، وضده بكفي  ملي  وال [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال

 .  قدم  القاعدل وأنه ثستة  العفعة بقدر الثمن وصفته 
من  أويل أو حلزل فلكا كان الثمن حاا  فلن العفيع ثأخذ املنع حاا  ، وإكا كان مؤوال  فلنه ( صفته ) 

 . ثأخذ  مؤوال  
لعفيع أن ثأخذها بععرثن ألف مؤوال ، وكل  دنه اشتم هذ  ادرل بععرثن ألف مؤوال  فل: مثال كل  

 . ثستة  املبيع بالعفعة بقدر الثمن وصفته ، وهنا صفته أنه مؤول 
: فلكا كان الثمن حاا  فليس للعفيع التأويل ، بل إما أن ثأخذ  حاا  أو أن  سقط عنه العفعة فلن قال 

  .أمرلز  
 . فاملذها أنه ررل ثالثة أثام  -1
رل مبا ثرا  احلاك  : اإلمام أمحد وهز مذها مال  وعن  -2 ما ثرا  القاضي ف وهذا هو القول الراجحأنه ر 

، دنه قد حيتا  إ  مجع ماله هنا وهناك فيعجا عن إحيار  بسرعة فيةتا  إ  إثا  مناسبا  لإلمرال فلنه ررله 
  .مرلة من ادثام ، فيمرله القاضي مبا ثناسا لفال ثفزت عليه حقه 
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 قدم أن املؤول ثأخذ املليء به مؤوال  دن هذ  هي صفة الثمن وهذ  إن  ( وضد  بكفيل مليء : ) وقزله 
كان غ  مليء كاملعسر فلنه ا ثأخذ  مؤوال  إا بكفيل مليء وكل  دفعا  لليرر عن املعتي ، دن الثمن ا 

املبيع وخر  من ملكيته ببيعه فيبق  يف كمته ثكزن يف الذمة عل  البائع ادول ، فلن البائع قد انتر  من هذا 
 . للمعتي 

  . ]ويقب  في الحلف مع عدل البينة قول المشتر   [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
 . ثقبل قزل املعتي  –حي  ا ثبيعه  –ثقبل يف ااختالا بني العفيع واملعتم يف قدر الثمن 

 . فقال العفيع بل اشتثته بتسعة  اا ، فاختلف قزامها  قد اشتثته بععرل  اا: إكا قال املعتي 
أي هذا  –فالقزل قزل املعتي ، و عليل كل  أن هز أحد العاقدثن يف البيعة ادو  فرز أعل  بالثمن ودنه 

 . معرا ، والعفيع هنا ليس بغارم ملكه فال ربر  من ملكيته بدعزم ا بينة  –املبيع 
  ] اشتريته ب لف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكلر: فإن قال  [: الى المؤلف رحمه اهلل تع قال

بألف ، فلن العفيع ثأخذ املبيع بألف ، ولز أثب  البائع أكثر وي : إكا قال العفيع للمعتي ك  اشتثته فقال 
 . ينة فقزل البائع معه إثبات أي معه ب( ولز أثب  : ) بل قال ( ولز قال البائع : ) ثقل املؤلف 

بل اشتا  مين بألف ومخسمائة وعندي شاهدان ثعردان : اشتثته بألف ، والبائع ثقزل : فرنا املعتي ثقزل 
 . عل  هذا فةينفذ ثأخذ العفيع بألف ؛ وكل  مؤاخذل  له عل  إقرار  
إقرار  يف فال ثقبل قزله وروزعه وكل  دنه : فلن قال املعتي بعد كل  غلط  أو نسي  أو حنز كل  قالزا 

 . ح   دمي فل  ثقبل فيه الروزع هذا هز املذها 
 هى .أاملذها خالا هذا  : ن احلنابلة وقال القاضي م

غلط  أو نسي  فلنا نعطي العفيع بالثمن الذي أثبته البائع وهذا هز : وهز قزل ابن سعدي ، وأنه إكا قال 
نع حي  ي ثكن هناك إا جمرد اإلقرار ، وأما القزل الراوح وكل  دن الروزع يف اإلقرار يف ح  ا دمي ر

 . عادلة صادقة فال  بينةواإلقرار لالفه 
  ] وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتر  وجبت [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال

  نع  ل: فتقزل ،  العفعة ثرثد أنا ما اشتث  والعرث  ادخر: باع أحد العركني نصيبه عل   ثد ، فقال  ثد 
 . العفعة ؛ دن البائع بلقرار  بالبيع قد أقر حبقني ح  للمعتي وح  للعفيع 

، فنقزل للبائع ك  بع  فلن قال بألف أخذ  العفيع اا فلكا بطل ح  املعتي بلنكار  فال ثبطل ح  العفيع 
. 

  ] ع على المشتر  ، وعهدة المشتر  على البائعيه الشفدهعو  [:المؤلف رحمه اهلل تعالى قال
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فالضمان على من أو حنز كل   عياإكا وود يف املبيع  أي مسؤلية  إدراك ما ثكزن فيه درك: العردل هي
 يكون؟ 
 . أن عردل العفيع  كزن عل  املعتي : اجلزاب 

يل احل  يف : اشتك  ثد وعمرو يف أرل ، مث باع  ثد نصيبه إ  بكر ، فأ   العرث  ا خر وهز عمرو وقال 
ذا العيء شفعة فبان مستةقا  للغ  ، أي بان مغصزبا  أو ثب  فيه عيا ، فلن العفيع ثروع العفعة فأخذ ه

 . إ  املعتي ، واملعتي ثروع إ  البائع 
إن ثب  فيه عيبه أو بأن مستةقا  للغ  كأن ثكزن : إكا ثب  يف هذا العيء الذي ثبت  فيه العفعة : إكن 

 . كزن عل  املعتي ، وعردل املعتي  كزن عل  البائع مغصزبا  أو حنز كل  ، فعردل العفيع  
فالعفيع ثروع إ  املعتي وكل  دن هذا العفيع قد ملكه فلنه قد اشتا  من البائع فأصبح ملكا  له ولذا 
ثبت  العفعة ، فلن العفعة ا  ثب  إا بعد خرووه عن ملكية البائع ، فرنا بالعراء انتقل  ملكيته من البائع 

 . ي ، وعردل املعتي عل  البائع ملعتي فكان  عردل العفيع عل  املعت إ  ا
 :وهنا ثالث مسائ  

 ه  تلبت الشفعة مع الذيار أل ال ؟ :  األولى مس لةال
ا  ثب  العفعة مع اخليار وكل  دن إثبات العفعة حينفذ فيه إضرار عل  البائع و فزث  حلقه يف : اجلزاب 

 . اخليار للمعتي فنع   أما إكا كان هذا البيع ، اخليار ؛ دنه قد ثفس  
فزت نإكا كان اخليار هلما مجيعا  أو للبائع دون املعتي فال  ثب  العفعة ح  ثاول اخليار وكل  لفال : فلكن 

 . العفعة فقد فز نا عليه الفس   اخليار عل  البائع دنه قد ثفس  بعد كل  وإكا أثبتنا
وهز ووه يف املذها وعليه  والراجحا أن الزيل إكا  رك ادخذ بالعفعة ي  سقط ، املذه :المس لة اللانية 

 .ن ي  سقط واختار  شي  اإلسالم أكثر ادصةاب أنه إن كان فيرا ح
إكا  نا ل العفيع عن حقه يف  لا العفعة قبل البيع ي ثسقط حقه بعد البيع يف املذها  :المس لة اللاللة 

ه إسقاط للة  قبل سببه ، وعنه وهز مذها  ائفة من أهل احلدث  أنه ثسقط وهز قزل اجلمرزر ؛ دن
 .  وهو الراجح واختاره شيخ اإلسالل حلدث  مسل  يف أنه احيل له أن ثبيع ح  ثعرل عل  شرثكه 

 
 باب الوديعة                                  

 . بتسكني الدال ، وهز التك فعلية مبعن مفعزله أي متوكة فري من الزد ع : الزدثعة 
 . ودعه أي  ركه : ثقال 
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 .هز  زكيل وائا التصرا مثله يف حفن ماله بال عزل:  والزدثعة يف اصطال  الفقراء 
 . هز املزدوع عند  كالمها وائا التصرا  ليكز فاملزكل يف احلفن وهز املزدع ، وال

 . ع هز رب املال الذي ثراد حفاه فاملزدم 
وزدوع هز 

 . من وضع  ادمانة عند  وامل
 . هي املال املدفزع املتوك عند هذا ادمني حلفاه : والزدثعة 

 . دل عل  اإلثداع الهي اللفن أو الفعل : ة غيلصوا
، حلاوتر  والزدثعة ثستةا قبزهلا ملن عل  يف نفسه القدرل عل  حفارا ا فاقا  دن يف كل  إعانة للناي قياء  

 . ان العبد يف عزن أخيه واهلل يف عزن العبد ما ك
التعدي أو التفرثط فال حيل له كل  ؛ دن اإلثداع هنا كرثعة إ  إضاعة بوأما إن عل  من نفسه  رك الزاوا 

 . مال الغ  ، وإ  إثقاع النفس يف اإلمث فال حيل كل  
 . وهي  اع ، فاملزدع عند  قد  اع للمزدع حبفن ماله كما لز حفاه مبال فري وكالة

من التعرثف الساب  ثعرا أن وضع املال يف البن  ليس إثداعا  دن البن  مأكون له يف التصرا فيه فعليه و 
 .ثكزن قرضا  فييمن البن  إكا  لف املال و لز ي حيصل  عد أوا  فرثط

   ]إن تلف من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن  [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
 .  رك ما جيا : ا ا حيل ، والتفرثط فعل م: التعدي 

فلكا حصل له الزدثعة  لف عند  وي ثتعد أن ي ثفعل ما ا حيل له فل  ثتصرا فيرا  صرفا  أد م إ   لفرا ، 
 .فلن ا ثيمن ا فاقا  بل ح ك  إمجاعا   –وكذل  ي ثفرط يف حفارا وصيانترا فقد وضعرا يف حر  مثلرا 

اوه من حدث  عمرو بن شعيا عن أبيه عن ود  وهز عند ابن ماوه ما روم ابن م: ودليل كل  
فعل  كل  احلدث  ثكزن حسنا  أن النيب  –من حدث  املثن بن الصبا  وهز ضعيف لكن روا  اثنان غ   

واحلدث  حسن لغ   والنار ثقتيي كل  ( من ُأودع وديعة  فليس عليه ضمان : ) قال  اهلل عليه وسل  صل 
ل ف ضماهنا مع عدم  عدثة و فرثطه فلن كل  ثؤدي إ  امتناع ادمناء من قبزل ادمانات ويف كل  ؛ فلنه لز ك  

 .  فزث  للمصلةة ، والناي يف مسيس احلاوة إليرا 
 .و لز شرط املزدع اليمان فرز شرط  با ل ملخالفيه مقتي  عقد الزدثعة

ا إكا  لف  من بني ماله و ي ثتلف ماله فيه إشارل إ  رد قزل من قال أهن( من بني ماله ) و قزله 
 .ددلةفعليه اليمان و هز رواثة يف املذها و املعرزر يف املذها خالفه و هز الصةيح لعمزم ما  قدم من ا

  ] ويلزمه حفظها في حرز مللها [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
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ي الالئ  اا عرفا  وهذا ربتلف باختالا ثلامه حفن الزدثعة يف حر  مثلرا أي يف احلر  الذي ثناسا مثلرا أ
العني املزدعة فلن كان  درامها  فلرا حر  ربتل اا ، وإن كان  دوابا  فلرا حر  ربتل اا وهكذا ومروع هذا 

 . إ  العرا 
فيجا عليه أن حيفارا يف حر  مثلرا وهذا ربتلف باختالا ادعيان املزدعة وقد ربتلف باختالا اد مان 

 . بلدانواختالا ال
 ركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلهاإن اهلل ي م : أن اهلل قد أمر بأداء ادمانة يف قزله سبةانه : ودليل هذا 

وا ثت  هذا الزاوا وهز ( أدِّ األمانة إلى من ائتمنك : ) يف قزله  اهلل عليه وسل  صل وأمر بذل  النيب 
 .، و احلر  ما حيفن فيه العيءفرز واوا اداؤها إا حبفارا ، وما ا ثت  الزاوا إا به 

  ] فإن عينه صاحبها ف حرزها بدون ضمن ، وبملله أو أحرز فال [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
احفارا يف املزضع الفال  ، فلكا أحر ها بدونه مث  لف  : إكا عني  صاحبرا حر ا  هلا ، كأن ثقزل 

أحر ها حبرٍ  مساو للةر   إن ا حيل له حي  وضعرا يف الدون لكنفعليه اليمان لتعدثه ، فلنه قد فعل ما 
الذي عينه املزدمع ، أو أحر  منه أي أعل  منه يف احلفن فلنه ا ثيمن وهذا دن  قييد  اذا احلر  ثقتيي ما 

 . اثله ، وأو  من كل  ما فزقه ر
  ] ول صاحبها ضمنوإن قطع العلف عن الدابة بغير ق [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال

إكا قطع العلف عن الدابة فل  ثعلفرا فعليه ضماهنا وكل  دن  عليفرا من حفارا ، إكا  رك  عليفرا 
إهالك هلا ، وكذل   رك سقياها ، فلكا ي ثعلفرا فةينفذ ثكزن قد فر ط يف حفارا وادمني إك فر ط فعليه 

ا  علفرا فةينفذ ا ضمان عليه ، لكن : صاحبرا اليمان ، لكن إن كان كل  بقزل صاحبرا ، أي قال له 
ا جيز  هذا فيجا إ عامرا لكن لز  لف  عند  مع  ركه  عليفرا فال ضمان وكل  دن هذا قد وقع برضا 

لكرا كما مالكرا فال ثيمن ، ولكن ا جيز   رك  عليفرا فلن علفرا فلنه إن نزم الروزع فلنه ثروع عل  ما
 .  قدم يف مسألة سابقة 

  ]وإن عي ن جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه [ : المؤلف رحمه اهلل تعالى قال
 . اجليا ما نسميه حنن بالطزا وهز ما ثدخل منه العن  

 . احفارا يف ويب  فةفارا يف كمه أو حفارا يف ثد  فتلف  فعليه ضماهنا : فلكا قال له 
 . دونه فتدخل يف املسألة السابقة  وكل  دنه قد عني  له مزضعا  فةفارا يف

 . ال ضمان عليهاحفارا يف ثدك أو يف كم  فةفارا يف ويبه فرذا أحر  ف:فلكا قال له(:وعكسه بعكسه ) 
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احفارا يف ويب  فةفارا يف غ   ، فالقزل الثا  يف : خالا ، أي إكا قال  هولكن حفارا يف اليد في
 . املذها أا ضمان عليه 
 . أن فيه  فصيال  :  والقزل الثال 
أنه إكا كان ثقاا  فأخذها منه غاصا فال ضمان عليه وكل  دن اليد حينفذ أحر  من : والتفصيل 

الك  وأحر  من اجليا وأما إكا كان نائما  أو ناسيا  فلنه ثيمن وكل  دهنا يف الك  حي   ربط أو يف اجليا 
 .ادول  كزن بذل  أحر  وهذا ووه يف املذها و القزل الراوح

  . ]وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
إكا دفع املزدوع عند  الزدثعة إ  من حيفاه ماله عند  أي من حيفن مال املزدع عند  ، فاليم  ثعزد 

را عمرو عند من هز معتاد عل  إ  ادمني إكا أودع  ثد عمرا  أمانة ، فاثد مزدمع ، وعمرو مزدوع عند  فزضع
وضع ماله عند  ليةفاه كاووة أو خادمة أو ولد  أو وكيله فتلف عند الاووة أو الزلد أو اخلادم أو الزكيل فال 

 . ضمان وثقبل قزهلا أو قزل اخلادم أو الزلد أو الزكيل يف الرد ويف التلف دهن  ثقزمزن مقام ادمني يف احلفن
أعطاها الاووة أو الزلد أو أعطاها كما لز . زدثعة إ  من حيفن عل  راا ماله أي دفع ال –وإكا دفعرا 

ن ثعتاد املزدع حفن ماله عنده  فةينفذ ا ضمان عل  املزدع عند  لز  لف  وا رخادمه أو وكيله أو حنزه  
 . ضمان عل   و  صاحا الزدثعة وا عل  ولد  وا عل  وكيله أو خادمه ، دهن  ثقزمزن مقامه 

إكا أراد أن ثروع ادمانة فأعطاها من ثعتاد صاحا الزدثعة حفن ماله عنده  كزكيله أو ولد  الذي : إكن 
اعتاد حفن ماله ، كأن ثأيت إ  الدكان وفيه أحد أواد  الذي ثعني والد  عل  التجارل وثعمل له ، وحنز كل  

منه  عد وا  فرثط وقد أعطاها من ثقزم مقام  فيدفع له الزدثعة فةينفذ قد برئ  كمته ، وكل  دنه ي حيصل
 . مالكرا 

  . ] وعكسه األجنبي والحاكم [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
الزدثعة إ  أونيب ولز كان ثقة  أو غ  ثقة من باب أو  ، أو دفعرا  عند أي عكسه يف احلك  فلكا دفع املزدع 

هذا  –فلكا  لف  فلن عليه اليمان  –فقه فاملراد به القاضي إ  القاضي ، فاحلاك  عند ما ثطل  يف كتا ال
 .إن ي ثكن هناك عذر وأما إكا كان هناك عذر له فسيأيت الكالم عليه 

إكا وضعرا املزدع عند  عند القاضي أو عند أونيب ثقة ، أو غ  ثقة من باب أو  فتلف  فلنه : إكن 
 ه ، و صرا يف مل  غ   بال إكنه ل لثيمن أي ادمني وكل  لتعدثة فقد فعل ما ا حي

  ] وال يطالبان إن جهال [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
 هل ثطالا ادونيب أو القاضي باليمان ؟ 
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هنما ا ثطالبان اا إن ورال احلال أي ي ثطلعا عل  حقيقة ادمر بل ظنا أهنا ليس  ودثعة ا: اجلزاب 
ر يف نقلرا منه إ  هذا الثقة أو هذا احلاك  ، فلكا ورال احلال فال ضمان عند  ، أو ظنا أهنا ودثعة وأنه معذو 

 . عليرما دن ثدمها ثد أمانة واليد ادمينة ا ضمان عليرا 
أما إكا علما باحلال أي علما أن هذا املزدع عند  قد نقل الزدثعة منه بغ  عذر ومع كل  قبلرا ، 

 . ثدا  متعدثة حي  قبل ما ا حيل له قبزله  –لثقة ادونيب أي ثد احلاك  أو ثد ا –فةينفذ  كزن ثد  
وحينفذ فلكا  لف  عند  فاليمان ثستقر عليه وثقزل لصاحا الزدثعة فلن شف  أن  طالا ادونيب 
أو احلاك  ، وإن شف  أن  طالا املزدع عند  فلن  الا املزدع عند  روع املزدع عند  إ  احلاك  أو إ  

 . ثستقر عليه وقد  لف     ثد   الثقة دن اليمان
  ]وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها  [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال

أي املزدع عند  ، فلنه ثردها عل  راا لقزله  –فلكا حدث عذر كخزا أو سفر أو حير  املزت 
 .  إن اهلل ي مركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها  :  عا  

  ] فإن  اب حملها معه إن كان أحرز [: اهلل تعالى المؤلف رحمه  قال
فلكا غاب راا وا وكيل له ، فلنه حيملرا معه يف السفر إكا كان أحر  هلا وكل  دن الزاوا عليه 

ملزدع عند  الروزع حفارا ، وبالسفر اا حيصل املقصزد من حفارا ، وعل  مالكرا مؤنة السفر اا إن نزم ا
 . عل  املزمدع
  ] ثقة دعهاوإال أو  [: مؤلف رحمه اهلل تعالى ال قال

أضع عندك هذ  ادمانة لكن : أي إا ثكن السفر اا أحر  ، أو هن  عن كل  املزدع كأن ثقزل له  –وإا 
 . فةينفذ ثدفعرا إ  احلاك  ؛ دن احلاك  ثقزم مقام الغائا  –إكا حصل خزا أو حنز  فال  سافر اا 

 ( . ثقة : )  -كما قال املؤلف   –لزضعرا عند  فلنه ثزدعرا  فلن ي جيد حاكما  أهال  
 . ثزدعرا احلاك  فلن  عذر كل  أودعرا ثقة للةاوة إ  كل  : إكن 
 

ومن أودع دابة  فركبها لغير نفعها أو ثوبا  فلبسه أو دراهم ف خرجها من  [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
  ] أو خلطها بغير متميز فضاع الك  ضمن محرز  ثم ردها أو رفع الذتم ونحوه عنها

دابة فركبرا لغ  نفعرا أي وي ثؤكن له يف كل  ، أو أودع ثزبا  فلبسه أو دراه  فأخرورا من  اودعمن 
نرٍ  أي من حر ها مث ردها ، أو رفع اخلت  الذي عل  كيس الدراه  أو حنز  كأن ثقطع ما عل  الكيس من 
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ففي مثل هذ  املسائل    خر ا  فيخلطه باثتغ  متميا كأن ثيع عند   ثحبل أو حنز  أو خلط الزدثعة ب
 . فلكا  لف  يف مثل هذ  املسائل عليه اليمان  –ثيمن املزدع عند  

وكل  دنه متعٍد حي   صرا يف مل  غ   مبا ا ح  له به فانتقل  ثد  من كزهنا ثد أمانة إ  ثد 
ن التلف حاصل بسبا هذا التعدي ، بل ثيمن ولز كان هذا  عٍد ، فخر  من ااستفمان وليس مراده  أ

ثل هذ  ادفعال ثكزن مبااستعمال ي  تلف به ، وإ الة اخلت  ي  تلف به ، وإخرا  الدراه  ي  تلف به لكنه 
يد  ، فقد خر  عن ااستفمان ، فأصبح متصرفا  حينفذ رسكا  هلذ  العني حلن نفسه حي   صرا فيرا 

أشبر  ثد الغاصا دنه أصبح ثتصرا يف مل  غ   باستعمال أو حنز كل  فخر  عن  أصبة  ثد  عدٍ 
 . ام أمحد ومذها اإلمام العافعي ااستفمان هذا هز املعرزر يف مذها اإلم

 فص 
  . ] ويقب  قول المودع في ردها إلى ربها [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال

ثعة وا بينة ، فالقزل قزل املزدع عند  مع رينه وكل  دنه أمني وقد إكا اختلف املزدع واملزدع عند  يف رد الزد
قبيرا حلن غ   فرز نسن إحسانا  نيا  وما عل  ا سنني من سبيل ، فرز رسكرا حلن غ   مالا 
ة  املرمن فلنه قد قبض الرهن حلن نفسه ، وظاهر كالم املؤلف أن كل  مطلقا  أي سزاء كان املزدع قد أقام بين

 . عل  اإلثداع أم ي ثق  
وضع  ثد عند عمرو أمانة وأشرد شاهدثن عل  وضع هذ  ادمانة عند عمرو مث بعد سنة أدع  عمرو : مبعن 

 . ة ، هذا ظاهر كالم املؤلف وهز املذها وهز مذها اجلمرزر نيبالرد فةينفذ ثقبل قزله بال 
بينة  عند اإلثداع فال  أقام مام أمحد أنه إن كان املزدعوهز مذها اإلمام مال  ورواثة عن اإل: والقزل الثا  

قبل قزل املزدع عند  إا بينة وكل  دن  رك اإلشراد عل  احلقزا الثابتة بالبينة  فرثط وهنا هذ  ادمانة قد ث
 ثب  عند  بالبينة وإكا  رك اإلشراد عل  ردها فلن هذا  فرثط منه ودن املقصزد من هذ  البينة هز حفن ح 

 . أي ح  املزدع وهذا القزل فيه قزل ظاهرل والعمل يف ا اك  عل  القزل ادول وهز مذها احلنابلة 
 . عل  ادقزم وادروح املسألة فيرا  فصيل : إكن 

إن وضع عند  الزدثعة بال بينة فلنه ثقبل قزل ادمني بال بينة يف الرد وأما إكا وضعرا بينة فةينفذ : فيقال 
أكيد حفن حقه ، فال ثقبل قزل ادمني إا ببينة فلكا أدع  الرد ببينة ي  وضع هذ  البينة أصبح غرضه من 

 . ثقبل قزله ، ولز كان قد رد  فلنه قد فرط  دن احلقزا الثابتة بالبينات  رك اإلشراد عليرا  فرثط 
  . ] أو  يره بإذنه [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
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ا قد أعطي  الزدثعة فالنا  بلكنه أي بلكن املزدع ، فرنا ا ثدع  املزدع عند  أنه رد أن: إكا قال املزدع عند  
 . أنا أعطيترا بكرا  وكل  دنه أكن يل بذل  أو أمر  بذل  :ما يف املسألة السابقة بل ثقزلالزدثعة إ  املزدع ك

فالعلة السابقة ثابتة يف هذ   أن احلك  كذل  فالقزل قزل املزدع عند  ملا  قدم ،: فاملعرزر يف املذها  -1
 . املسألة

 . بل القزل قزل املال  : وقال اجلمرزر  -2

دن ادصل هز عدم ادكن ، وهنا املزدع عند  ثدعي خالا ادصل ، ومن أدع  خالا ادصل فعليه : قالزا 
 . البينة ومن معه ادصل وهز املال  هنا ، القزل قزله مع رينه 

املتقدمة وهز أنه نسن وما عل  ا سنني من سبيل ، وأما كزن ادصل عدم ادكن ، والقزل ادول أروح للعلة 
فلن هذا ثعبه املسألة السابقة فلن ادصل عدم الرد أثيا  ومع كل  فقد حكمنا بقزل ادمني مع أن قزله 

 . خالا ادصل ، فادصل عدم الرد وهنا عدم ادكن كذل  
بقزل ثد ادمني وأهنا ثد أمانة وأهنا ثد نسنة وكذل  هنا ، فيخالف  فلكن  ركنا لألصل هناك سببه التمس 

 . ادصل اذا الدليل أثيا  
  . ] وتلفها وعدل التفريط [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال

فلكا اختلفا يف  لفرا ، فقال املزدع عند  قد  لف  عند  فالقزل قزله أي قزل املزدع عند  ، وا ضمان عليه 
 . ني ي ثيمن حي  ي ثتعد  وي ثفرط دن ادم

فلكا أدع  أهنا قد  لف  بغ   عٍد وا  فرثط فالقزل قزله أي قزل املزدع عند  ، دن ثد  ثد أمانة ، ما ي 
جا عن إثبا ه بالبينة فةينفذ ا ثقبل قزله إا ببينة كةرث  عام أو هنا ويم وحنز كل  ثعثدعي  لفا  ظاهرا  ا 

 . ر عليه أن ثأيت ببينة دنه شيء ظاهر ، فرذا ا ثتعذ
إكا أدع  املزدع عند   لفا  فلما أن ثكزن هذا التلف خفيا  فالقزل قزله مع رينه وإما أن ثدعي  لفا  : إكن 

 . ظاهرا  ا ثتعذر عليه إقامة البينة فةينفذ ثطالا بالبينة 
ينة أو إقرار ثم أدعى ردا  أو تلفا  سابقين فإن قال لم تودعني ثم ثبت بب [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال

  . ]لجحوده لم يقبال ولو ببينة 
ي  زدعين املقصزد أنه وةد ونف  : إكا أدعي  ثدا  أنه وضع أمانة عند عمرو ، فعند القاضي قال عمرو 

عل  صدا قزله ، وكان كل  يف ثزم ادربعاء مثال  ، مث ثبت  الزدثعة ببينة كأن ثأيت املزدع مبا ثدل  –اإلثداع 
أو أقر  املزدع عند  بذل  بعد وةزد  ، مث أدع  املزدع عند  أنه ردها ردا  سابقا  جلةزد  أو أهنا  لف   لفا  

 . سابقا  جلةزد  كأن ثدعي أنه ردها ثزم السب  الساب  أو ثزم ادحد أو حنز كل  
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مانة فل  ثصبح أمينا  ثقبل قزله ، فقد فةينفذ ا ثقبل قزله وكل  دنه  ةزد  وإنكار  قد خر  عن حد اد
 . خر  عن ااستفمان  ةزد  وإنكار  

فال ثقبل قزله : أي ولز واء املزدع عند  ببينة عل  أهنا قد  لف  أو ردها ، قال املؤلف ( : ولز ببينة : ) قالزا 
البينة الع له  ثب  وكل  دنه مكذب للبينة ، وكل  أنه قد وةد وأنكر أن ثكزن لفالن عند  أمانة وهذ  

 : أمرثن 
أهنا  ثب  الرد ، إكا ا رد وا إ الا إا وهز مسبزا بلثداع ، وقد : أهنا  ثب  ادمانة ، والثا  : ادمر ادول 

 . وةد هذا اإلثداع ووةد هذ  ادمانة فةينفذ الرد واإل الا ثكزن  بعا  لذل  فرز مكذب هلا 
له وهز الراوح وكل  دن الكذب الصادر منه ا رنه من إظرار احل  وا قبزل قز : والقزل الثا  يف املذها 

 . رنع من إعطائه حقه 
 

   . ] ب  قوله مالك عند  شي  ونحوه [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
: مال  عندي شيء ، أو قاله يف جملس العرزد أو قال : يف جملس القاضي  –إكا قال املزدع عند  

بعد كل  ثبت  الزدثعة ببينة من املزدع أو بلقرار من املزدع عند  ، مث أدع   لفا  أو ردا   كل  للمزدع ، مث
بال بينة وكل  دنه إكا قال مثل هذ  العبارات فلهنا  –أي قزل املزدع عند   –سابقني فةينفذ القزل قزله 

ل  علي شيء د  قد  أي ا جيا( مال  عندي شيء : ) عبارات ا  فيد إنكارا  وا وةزدا  ، فقزله 
رددما يف ادسبزع الساب  أو دهنا  لف  يف ادسبزع الساب  ، فال  عارل بني قزله ادول وبني قزله الثا  فال 

ة  عن بانيربر  بذل  عن حد ادمانة ولكن ابد وأن ثكزن القاضي فطنا  ، فلنه قد ثأيت مبثل هذ  ادلفاظ 
ليس ل  علي : بالقرائن الثابته مثل هذا فلنه ا ثقبل قزله ، كأن ثقزل  اجلةزد واإلنكار ، فلكا ثب  للقاضي

قد رددما إليه فال ش  : شيء مث جيلس املزدع ثبة  شررا  عن العرزد مث ثأيت بالعرزد فيقزل املزدع عند  
اخليانة أن مثل هذا أراد اجلةزد واإلنكار فاملقصزد أن مثل هذ  ادلفاظ ا لروه عن حد ادمانة إ  حد 

 .  قال مع رد ساب  أو  لف ساب   وكل  دن مثل هذ  ادلفاظ
  . ] أو بعده بها [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال

أن  ي  زدعين فأقام املزدع ببينة  ثب  : أي بعد اجلةزد اا أي بالبينة ، فتقبل بينته إكا وةد ادمانة وقال 
ع  الرد وأقام بينة عل  كل  فتقبل ببينة عل  كل  وكل  دن اإلثداع أو أقر هز بالزدثعة مث بعد  من أد

مثال كل  إكا أنكر الزدثعة يف  اجلةزد واإلنكار ا ثنايف هذ  البينة اجلدثدل الع قد صدرت بعد كل  اجلةزد 
 . أول العرر مث ثبت  بالبينة يف منتصف العرر مث أدع  الرد أو التلف يف  خر العرر ببينة قبل  لعدم التنايف
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  ]  ورثه لم يقب  إال ببينةموإن أدعى وارثه الرد منه أو من  [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
 : أودع  ثد ودثعة عند عمرو ، فمات عمرو ، فادع  الزارث أنه قد ردها هز ولذا قال 

أدع  أن مزرثه  فاليم  ثعزد إ  الزارث فيقزل الزدثعة الع كان  عند والدي قد رددما إ   ثد أو( منه) 
وهز عمرو قد رد  الزدثعة قبل وفا ه فةينفذ ي ثقبل إا ببينة ، دن قزله ربالف ادصل ، فادصل هز عدم الرد 

عن ادصل سابقا  مراعال  لقزل ادمني الذي قد وضع  الزدثعة عند  ، وأما هنا فاملدعي غ    خرونا، وإبا 
فلن قال الزرثه إن املزرث ي ثتكرا فل  جند عند  . مني عل  من أنكرفتبق  القاعدل فالبينة عل  املدعي والي

 .شيء ي ثلامه شيء إا ببينة
 ]وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكي   أو موزون ينقسم أخذه  [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال

 رد إ : إ  بكر وقال إكا وضع  ثد وعمرو عند بكر ودثعة  وهي كذا وكذا صاعا  من الطعام فأ   أحدمها 
نصييب وكل واحد منرما له النصف فلكا قال أحدمها أعطين نصيا وأمكن القسمة بال ضرر عل  ادخر فذل  

 . وائا 
القاضي فلكا كان ربع  احليف يف القسمة   يفلن كان هناك ضرر فال جيز  إا أن ثعرا عل  هذا احلاك  أ

احليف فةينفذ ابد وأن حيير العرث  أو القاضي فيعرا عل  كأن ثكزن هذا يف أشياء ا ثؤمن يف قسمترا 
 . هذ  القسمة إل الة ما ربع  من احليف

   ] وللمستودع والمضارب والمرتهن والمست جر مطالبة  اصب العين [: المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال
 . للمستزدع وهز املزدع عند  

من وهز من وضع عند  الرهن واملستأور ، لكل من هؤاء وهز الذي أعط  مال ليتاور به ، واملر : وامليارب 
 . مطالبة غاصا العني 

فلكا اغتصب  العني املؤورل أو العني املرهزنة أو العني املزدعة وحنز كل  فلرؤاء أن ثطالبزا الغاصا باحل  
 . وكل  دن هذا من حفن ادمانة 

حي  كان صاحا املال غائبا  أو حنز  فيلامه وعبارل صاحا الفروع أن كل  ثلامه وهز ظاهر أي اللاوم 
وأما إكا حرو   أن اهلل ي مركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها  : املطالبة دن هذا من احلفن املأمزر به 

أي عل  املستأور واملرمن واملزدع  –عن ثد  قررا  و كن صاحبرا أن ثطالا اا فال ثارر ووزب كل  عليه 
 . له أن ثطالا  بل –عند  وامليارب 

ضاع ح  ادخر فةينفذ جيا عليه أن اا ن ي ثطالا إوثارر لاوم هذا عليه حي  كان ادخر غائبا  حبي  
 . ثطالا نافاة عل  الزدثعة فقد أمر  اهلل عا وول با افاة عليرا 
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 باب إحيا  الموات
 ]ملك معصول وهي األرض المنفكة عن االختصاصات و  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 .هذا هز  عرثف املزات 
كادفنية والطرا ومساثل املاء وحرمي النرر وحنز كل  فرذ  فيرا منفعة عامة أو : منفكة عن ااختصا  

خاصة هي من ااختصاصات وليس  ملكا  ملعصزم أي معصزم املال سزاء كان مسلما  أو كميا  فرذ  ادرل 
 :اهي املزات فمن أحياها فقد ملكرا ، ولذ

  ]فمن أحياها فقد ملكها  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
من عم ر أرضا  ليست : ) قال  اهلل عليه وسل  صل ملا روم البخاري من حدث  عرول عن عائعة أن النيب 

وروم الثالثة واحلدث  حسنه التمذي ( وقضى بذلك عمر في خالفته : قال عروة " ألحد  فهو أحق بها 
من أحيا أرضا  : ) من حدث  أا سعيد اخلدري  –قال  اهلل عليه وسل  صل د  أن النيب وهز حسن لعزاه

 . و من أحياء أرضا  خرابا  قد أندرس  و ا ثعل  هلا مال  فري له ( ميتة  فهي له
  ]من مسلم وكافر  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

حييي ، فلكا سب  الذمي إ  أرل فأحياها بارع  سزاء كان ا يي مسلما  أو كان كافرا  كميا  فللذمي أن
 . أو بناء أو حنز كل  فري مل  له أثيا  وهذا هز مذها اجلمرزر 

 . ( من أحيا أرضا  ميتة فهي له : ) عمزم احلدث  املتقدم : ودليل كل  
  للمسلمني فري إكا أحيا الذمي أرضا  أي يف البالد الع هي مل: ومنع العافعية من كل  يف الذمي ، وقالزا 

 . ليس  له
 : قال  اهلل عليه وسل  صل واستدلزا مبا روم البيرقي بلسناد صةيح إ   اووي وهز من التابعني أن النيب 

مذها اجلمرزر لعمزم : فالراوح ( هلل ورسوله ثم لكم بعُد ) أي قدررا نسبة  إ  عاد ( عاد  األرض ) 
رل  مباله يف العراء ورل  باهلبة ، فلكا وها أو أشتم  –سالمية يف البالد اإل –احلدث  ودن ادرل رل  

 . فلنه رل  فكذل  إكا سب  إ  أرل فأحياها فري مل  له 
في دار اإلسالل  [ :وفي قوله بعد ذلك.]....... وهي األرض المنفكة  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

  ]و يرها والعنوة كغيرها 
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اإلحياء عام يف كل أرٍل ، سزاء كان  هذ  ادرل يف البالد اإلسالمية أو غ ها ،  يف هذا ما ثدل عل  أن
من عمر أرضا  : ) وسزاء كان  قد فتة  عنزل كأرل العام ومصر والعراا ، أو فتة  صلةا  ، لعمزم قزله 

 . ري لهسالم فيةييرا مسل  أو كمي ففأي أرل ثنفذ فيرا حك  اإل( من أحيا أرضا  ميتة : ) ولقزله ( 
أن ادرل إكا فتة  صلةا  عل  أن ادرل للكفار فلكا أحياها مسل  : وعند احلنابلة يف املعرزر عنده  

 .فليس  له دن البلد هل  و املزات  ابع هل 
من أحيا أرضا  مزا ا  فري له سزاء كان  البالد الع هي فيرا فتة  عنزل كأرل العام ومصر والعراا : فلكن 

 . عل  أن  كزن ادرل للمسلمني أو فتة  صلةا  
مي قائ  مبصلةة وهذا من  عزا العارع إ  إحياء ادرل و عم ها ، ومن القيام بأمر الدنيا ، فالدثن اإلسال

 . الدثن والدنيا 
 

 .  ]بإذن اإلمال وعدمه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
،  زر عند احلنابلة وهز مذها اجلمرزذ  هز املعرأي سزاء أكن اإلمام أم ي ثأكن ، فال ثعتط إكن اإلمام ه

 . بل ثعتط إكن اإلمام : ومنع من كل  ادحناا ، وقالزا 
وي ( من أحيا أرضا  ميتة فهي له : ) قال  اهلل عليه وسل  صل والراوح هز ادول لعمزم احلدث  ، فلن النيب 

كن اإلمام كااحتطاب وحنز  لكن إن منع من ثعتط يف كل  إكن اإلمام ودهنا عني مباحة فل   فتقر إ  إ
ملصلةة أو حنز كل   مراعال  من إحياء ادرل الع  كزن حزل املدن  –يف الغالا  –إحياء أرل ، كما رنع 

رنع من اإلحياء ، وكل  دن منعه من إحيائرا ثعين اختصاصرا ، وأهنا أصبة  خمتصة  –فلنه حينفذ  –
 . ومعدل ملنفعة عامة 

  ]ويملك باإلحيا  ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته  [: ؤلف رحمه اهلل تعالى قال الم
اليم  ثعزد إ  العامر أي هذا اإلحياء ليس خمتصا  بادراضي النائية البعيدل عن املدن بل هز ( : مبصلةته ) 

مقال أو ملق  كناسة أو عام فيرا ويف غ ها من ادراضي القرثبة إ  املدن وليس فيرا اختصا  ، فال  كزن 
 .  رثقا  أو مركا خيل أو مصل  عيد أو حنز كل  را فيه مصلةة عامة 

فلكا ي ثكن هذا املزضع القرثا من ادرل العامرل ملصلةترا ، فلن له أن حيييه لعمزم احلدث  املتقدم 
 . وهذ  أرل مزات ( من أحيا أرضا  ميتة فهي له : ) 

تمل أن حيتا  إليه للمصلةة العامة والراوح ادول ؛ دن هذا ااحتمال ا ومنع منه ادحناا ، دنه حي
 . رنع احل  ، فرذا ح  له وهذا جمرد احتمال 
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أن رنع من إحياء املزاضع القرثبة من املدن ، بل ثنبغي له أن رنع من  –كما  قدم   –لكن لإلمام 
 . ةة العامة عل  املصلةة اخلاصة اإلحياء  رويةا  للمصل

 .  ]فقد أحياه : إلى أن قال ........ من أحاط مواتا   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
زضع عليرا حائطا  منيعا  فإكا أ   إ  أرل منفكة من ااختصاصات وليس  ملكا  ملعصزم ، أ   إليرا 

 . سزاء كان من  نٍي أو غ   را  اط به ادرل ، فري له وإن ي ثارعرا
من أحاط حائطا  على أرض فهي : ) قال  اهلل عليه وسل  صل ا روم أبز داود أن النيب مب: واستدلزا 

وعن اإلمام أمحد وهز مذها العافعية واختار   ائفة من أصةاب اإلمام أمحد كابن عقيل والقاضي ( له 
 . أن اإلحياء مروعه إ  العرا : واملزف  وغ ه  

تا ، وكزنه حييطرا حبائط من غ  أن ثسقفه إن كان البناء فلكا أحياها عرفا  فرذا هز اإلحياء املع
للسكن ، ومن غ  أن جيري عل  هذ  ادرل املاء إن كان للارع أو الغراي ، فلن هذا ليس إحياء وهذا القزل 

اهلل  صل وعليه فقزله ( من أحيا  ومن أحاط حائطا  فإنه ليس بمحيي : ) عليه السالم  –هز ادروح لقزله 
هذا بالنار إ  ما ثؤوله إليه ادمر ، أي هز أح  ( من أحاط حائطا  على أرض فهي له : )  سل عليه و 

بادرل ، فلكا سقف هذا احلائط أو  رع أو غري فري له فلكا أحاط حائطا  فرز أح  اا من غ   لكن ا 
وهذا يف احلقيقية ي ( ا  من عمر أرض: ) يف احلدث   اهلل عليه وسل  صل  كزن ملكا  له ح  حييرا ، لقزله 

 . ثعمرها فالراوح أن مروع كل  إ  العرا 
فعليه إكا أحا را حبائٍط وحفر فيرا بفرا  أو أورم إليرا املاء من النرر أو من العيزن أو من السدود 

 . واشتغل يف ادرل وهذا هز اإلحياء هلا وإكا كان  للسكن فلكا أحا را وسقفرا وهذا هز إحياؤها 
 . إكا  جر أرضا  فرز أح  اا أي وليس  ملكا  له : نابلة قال احل

فلكا أحا را حبجر أو بتاب فلنه ا رلكرا لكنه أح  اا من غ   فليس دحٍد أن ثسب  إ  إحيائرا ، 
 . ومثل كل  عل  الراوح لز أحا را حبائط وكل  دنه سب  إليرا فرز أح  اا 

 . وحينفذ فيمرله اإلمام ليةيرا 
 . هذا هز املعرزر يف املذها –إما أن  ييرا وإما أن  تكرا : ررله العررثن والثالثة ، وثقزل له : لزا قا

التةدثد مروعه إ  احلاك  ، وهذا ربتلف باختالا اد منة وبعد : وقال بعض احلنابلة وهز الصزاب 
ي   كفيه ليتمكن من إحيائرا فلكا ادرل عن املال  ، وا ليات الع  صلح اا ادرل ، فيمرله مدل معلزمة

 . حييرا فلنه ثناعرا من ثد  
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أو حفر بئرا  فوص  إلى الما  أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
  ]عنه ليزرع فقد أحياه 

حيتا  إ  حبس املاء عنه ، أي حبس املاء عن الارع ليارع فلن من الارع ما ( : أو حبسه عنه ليارع : ) قزله 
فلكا كان املاء ثسيل إ  ورة ادرل فأخذ ثعتغل بلثقاا املاء عن هذ  اجلرة من ادرل ليارع فلن هذا إحياء 

 . ، وإكا اشتغل بل الة ادحجار وحنزها عن ادرل ، وإصالحرا بادمسدل وحنز كل  فرذا أثيا  إحياٍء هلا 
 . مروع كل  إ  العرا  و قدم أن الراوح أن( فقد أحيا  ) 

ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا  من ك  جانب ، وحريم البدي ة  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
  ]تصنعها 

هز ما رنع غ  املال  من التصرا فيه فرذا احلافر للبفر ، رل  من ادرل ما حفرها وحرره ومسي : احلرمي  
 . ن ثتصرا فيه بذل  دن غ   حيرم عليه أ

وهي البفر القدرة ، حرررا مخسزن كراعا  أي حنز مخس وععرثن " والعادثة نسبة إ  عاد : " وحرمي البفر العادثة 
متا  من كل ورة ، فلكا كان هناك بفر قدمي فاشتغل بلصالحه وإخرا  املاء منه فلنه رل  حينفذ مخسني كراعا  

 .ا الدواب ا للارعأي البفر الع  فر لسقيمن كل ورة 
 . وحرمي البفر البدث ة أي احلدثثة نصف كل  أي مخسا  وععرثن كراعا  

السنة أن : ) ودليل هذ  املسألة ما روم أبز داود يف مراسيله بلسناد صةيح إ  سعيد بن املسيا أنه   قال 
وله شاهد مرسل عن الاهري عند (  ثكزن حرمي البفر العادثة مخسني كراعا  ، وحرمي البودثة مخسة  وععرثن كراعا  

 . أا داود يف مراسيله أثيا  
فلن كان شجرا  أو ليال  ، فلن حرررا ما اقتدت إليه أغصاهنا ويف النخل بقدر ورثدها ، فلكا غري للة يف 
أرل مزات فلنه رل  مزضع النخلة وما حزهلا بقدر اجلرثد وإن كان  أشجارا  سزم النخيل فلنه رل  بقدر 

 . ادغصان 
اهلل  صلىاختصم رجالن إلى النبي : ) ودليل هذا ما ثب  يف أا داود بلسناد صةيح عن أا سعيد قال 

بجريدة من جريدها فوجدت سبعة أذرع أو  اهلل عليه وسلم صلىفي حريم نذ   ، ف مر النبي  عليه وسلم
 . إليه وهكذا سزم كل   وأما حرمي النرر وغ   فلنه بقدر ما حيتا ( خمسة أذرع فقضى بذلك 

فمثال  عندما ثبين دارا  فلنه حيتا  إ  شيء من ادراضي اخلاروة عن دار  كمزضع اخلرو  والدخزل وحنز 
 . فيتك له بقدر ما حيتا  إليه  كل  

 .  ]ولإلمال إقطاع موات لمن يحييه وال يملكه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
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 . و من ثقزم مقامهدرل املنفكة عن ااختصاصات وعن مل  معصزم  قدم  عرثف املزات وأهنا ا 
 . ولإلمام أن ثقطع من رعيته ما شاء من املزات ملن حيييه أي ملصلةة إحيائه 

( أقطع الزبير بن العوال نذال  : )  اهلل عليه وسل  صل ودليل كل  ما ثب  يف الصةيةني أن النيب 
أقطع وائ  بن حجر : )  اهلل عليه وسل  صل أن النيب : ز كما قال ويف سنن أا داود والتمذي وحسنه وه

لكن ا رلكه باإلقطاع بل رلكه باإلحياء ، فلكا أقطعه أرضا  للسكن أو للاراعة أو ( أرضا  في حضر موت 
اي وهز للغراي فال رلكرا إا بالبناء إن كان  للسكن أو بالاراعة إن كان  للاراعة أو بالغراي إن كان  للغر 

إن عمر بن )  –وادثر حسن  –أح  اا لكن ا رلكرا إا بلحيائرا ودليل كل  ما ثب  يف البيرقي 
فقد أقطع (  اهلل عليه وسلم صلىالذطاب أخذ من بالل بن الحارث ما عجز عن عمارته مما أقطعه النبي 

فلما ويل عمر ناع عنه ما  –يت ككر  كما سيأ  –بالل بن احلارث املعادن القبيل ه  اهلل عليه وسل  صل النيب 
عجا عن عمار ه ، ولز كان رلكرا باإلقطاع ملا ناعرا منه ، هذا هز املعرزر يف املذها وهز مذها اجلمرزر 

 . يف غرسرا أو  راعترا أو بناثترا  –فال رلكرا باإلقطاع ، بل هز أح  اا أي بأن ثسب  غ   
رله  منا  ثتمكن مبثله من إحيائرا ، وإا فلنه ثناعرا منه كما  قدم إن ي حيييرا فلن اإلمام ر: وحينفذ 
 . فلنه ليس له أن ثبيعرا هذا هز املعرزر يف املذها :  قرثر  وعليه 
 . دهنا ا  ل  إا باإلحياء وهز ي حيييرا فلكن ا  كزن ملكا  له : قالزا 

جيز  له أن ثبيعرا وكل  دنه أح  اا ،  أنه: وقال بعض أهل العل  وهز قزل يف مذها اإلمام أمحد 
 . فري من اختصاصا ه وهز وإن ي رلكرا لكنرا اختصا  له 

اهلل  صل أن و رنيني حلقزا النيب : وهذا هز القزل الراوح ، وثدل عليه ما روم أبز داود بلسناد ويد 
بنو رفاعة من جهينة ، : له  من أه  ذ  المرو ة فقي : ) يف كهابه إ   بزك يف الرحبه فقال  عليه وسل 

 . قال الرواي فمنر  من باع ، ومنر  من أمس  فعمل ( لبني رفاعة ) أي الرحبة ( قد أقطعتها : فقال 
وهذا هز القزل الراوح ، وأن من أقطع أرضا  لسكناها أو لاراعترا أو حجرها  ج ا  أي حز را 

 . عرا دهنا من اختصاصا ه بادحجار أو بالتاب أو حنز كل  وهز أح  اا وله بي
فلن أقطع ووود فيرا سزاء كان  معادن با نة كالذها والفية ، أو كان  معادن ظاهرل كامللح 
والكةل ، واملعادن الااهرل هي الع ا  تا  إ  حفر وإبا  كزن ظاهرل عل  ادرل وقد  تا  إ  كعف 

وعمل فلكا أقطع أرضا  فزود فيرا معدنا  من املعادن سزاء   ثس  ، وأما املعادن البا نة فري الع  تا  إ  حفر
 . كان ظاهرا  وبا نا  فرز له ؛ دنه يف ملكه فرز مال  لألرل وما فيرا 

 له؟  كزنو هل إكا أحياها وهل لإلمام أن ثقطع أرضا  فيرا معادن ؟ 
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ملح ، فليس لإلمام أن  أما املعادن الااهرل فليس لإلمام باا فاا أن ثقطعرا ، كأن  كزن أرل فيرا
ثقطعرا وكل  ملا فيه من ادضرار بالناي ، فالناي ثعتكزن فيرا كما ثعتكزن يف الكأل وحنز  ، ولذا روم 

: حم ال معد ن الملح بم رب فقي  لهأقطع أبيض ابن : )  اهلل عليه وسل  صل ادربعة إا النسائي أن النيب 
أما املعدن البا نة ( فانتزعه منه "  هز كاملاء اجلاري عل  ادرل الذيأي امللح " إنما قطعت له الملح العد  

 : الع  تا  إ  حفٍر وعمل فقزان يف املسألة 
وهز املعرزر يف املذها وهز مذها العافعية أنه ليس له كل  أثيا  ، كاملعادن الااهرل : القزل ادول  -1

 . كذل   فلكا أحياها فليس  له
 . ها اإلمام العافعي إ  وزا  كل  ، ما ي ثكن فيه ضرر يف مذ: والقزل الثا   -2

 :  اهلل عليه وسل  صل وهذا القزل الراوح ، ودليله ما ثب  يف أا داود والتمذي أن النيب 
: اجلليس هي ادرل املر فعة والغزري ( أقطع بالل بن الحارث المعادن القبلي ه جليسها و وريها ) 

حيتا  إ  حفر وعمل فأشبه إحياء ادرل بالارع هذا ما ي ثكن يف كل   فزث  هي ادرل املنخفية ودنه 
مصلةة عامة ، فاملصلةة العامة مقدمة عل  املصلةة اخلاصة ، ولكن اإلمام قد حيتا  إ  مثل هذا لتأليف 

 . مراء كأم  قبيلة أو حنز كل  قلا أم  من اد
   ]س في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناسوإقطاع الجلو  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فلإلمام أن ثقطع يف الطرا الزاسعة ، وأثيا  يف ر حوا املساود الع ا  زط ، وهي ما  سم  عندنا   
فله أن ثقطع اجللزي فيرا للبيع والعراء وملن أقطع أن ثيع فيرا شيفا  ملنع احلر  –مزاقف السيارات وحنزها 
كل  ، كاملاالت وحنزها ما ي ثير بالناي بأن ثيي  عل  الناي  رقر  فال جيز  والاد ومنع العمس وحنز 

 . واملصلةة العامة مقدمة عل  املصلةة اخلاصة ( ال ضرر وال ضرار : ) حلدث  
   ]ومن  ير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقى قماشة وإن طال  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
أن ثقطعر  اإلمام ، جيز  هل  أن جيلسزا يف الطرا الزاسعة من غ  إضرار فيجز   حاد الناي من غ  

 . بالناي للبيع والعراء هذا وائا من غ  أن ثقطعر  اإلمام 
 . وكل  دنه شيء مبا  ومن سب  إ  مبا  فرز أح  به 

 . أي قماشة الذي ثعرل عليه بياعته ( ما بقي قماشة وإن  ال : ) وقزله 
( عصار عل  هذا من غ  نك ما ال عمل الناي يف ادمصار ويف كل اد: )  وغ   قال صاحا املغين

 . ثفتات عليه وا ثتعدم عل  حقه ولكن إن منع من كل  اإلمام فال ثفعل كل  ح  ا 
   ]وإن سبق اثنان اقترعا  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
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ع ، فلنه ثزضع بينرما قرعة وكل  دهنما قد ا دمحا إن سب  اثنان إ  مزضع للبيع والعراء يف  رث  واس
عل  شيء وا مروح دحدمها عل  ادخر والقرعة ثعمل اا حينفذ فلكا ا دح  اثنان فأكثر عل  حٍ  وي ثكن 

فساهم فكان من  : دحدمها مروح فليس دحدمها ميال عل  ا خر فةينفذ  كزن القرعة كما قال  عا  
يقرع بين نسائه إذا أراد السفر : )  -كما يف الصةيةني   – اهلل عليه وسل  صل يب وكان الن المدحضين 

 ) . 
ولمن في أعلى الما  المباح السقي وحبس الما  إلى أن يص  إلى كعبه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

   ]ثم يرس  إلى من يليه 
ذ  البسا ني وهذ  املاارع ثرد إليرا من إكا كان  هناك ماارع أو بسا ني ، وكان املاء الذي  سق  به ه

هنٍر أو عني أو سد أو حنز كل  ، فةينفذ ثسق  ادعل  فادعل  ، فأعل  واحد منر  ثدخل املاء إ  مارعته 
فلكا وصل املاء إ  كعبيه ثرسله إ  وار  ، فلكا وصل املاء إ  كعبيه أرسله ا خر إ  من ثليه وهكذا ، وادعل  

 . فادعل  
اسق يا زبير ثم احبس : ) قال  اهلل عليه وسل  صل ما ثب  يف الصةيةني أن النيب : ليل هذا ود

ر هز التاب الذي ثرفع حزل النخيل وحنزها إلمساك املاء فلكا بلغ اجلدر وهز ( الما  حتى يبلغ الجدر  واجلود 
 .  ام حاوة الارع و ام حاوة النخيل ف سله إ  من ثليه وهكذا 

واٍد يف املدثنة  وهز" قضى في سبي  مهزور: )  اهلل عليه وسل  صل داود بلسناد ويد أن النيب  ويف أا
 ( .  أن يمسك الما  حتى يبلغ الكعبين ثم يرس  األعلى فاألعلى " 

  ]ولإلمال دون  يره مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
، اب ادخرم من هذا املرع ، مح  مرع  لدواب املسلمني أي أن رنع الدو  فلإلمام ادعا  دون غ  

فيةزط هذا املرع  وجيعله خاصا  بدواب املسلمني ، كأن جيعلرا خليل القتال وإلبل الصدقة وليس هذا لغ  
هلل ا صل اإلمام بل هز خا  باإلمام ادعا  لدواب املسلمني وثدل عل  هذا ما ثب  يف البخاري أن النيب 

فاحلم  نرم إا ما  ميه اإلمام لدواب املسلمني خاصة وهذا  ( ال حمى إال هلل ولرسوله : ) قال  عليه وسل 
 . كله ما ي ثير بالناي ، فليس له أن حيمي مح  ثير عامة الناي ، فاملصلةة العامة راوةة 

له إن كان  لو نا مستةقرا مو املذها أن من نال عن  وظيفة من إمامة أو خطابة أو  درثس و حنز كل  ف
 .أهال  و إا فللناظر  زلية مستةقرا شرعا  و للنا ل الروزع دنه ي حيصل منه رغبة مطلقة من وظيفته

 .وقال شي  اإلسالم بل له أي الناظر أن ثزيل املستة  شرعا  
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 باب الجعالة
 " اجل عالة واجلمعالة واجلوعالة " بتثلي  اجلي  : اجلعالة 

وهي أن يجع  شيئا  معلوما  لمن يعم  له عمال  معلوما  أو  [: ف رحمه اهلل تعالى بقوله وعرفها المؤل
  ]مجهوال  مدة معلومة  أو مجهولة 

 من رد  عبدي ا ب  فله مائة دثنار،: فيعتط العل  بالعزل ، كأن ثقزل " أن يجع  شيئا  معلوما  " 
 . املعرزر يف املذها  فرنا العزل معلزم وهز شرط يف صةة اجلعالة هذا هز

أنه إن كان العزل جمرزا  وكان  ورالته ا  نع : وهز اختيار املزف  وابن القي  : والقزل الثا  يف املذها 
 .أي ثأؤول إ  العل  فيجز  –أي عند  ام العمل ركن أن ثسل  إليه العزل  –التسلي  

مىىىن رد  : ) أو ثقىىىزل روىىىل ( لىىىه ثلىىى  مىىىا فيىىىه مىىىن دلىىىين علىىى  حصىىىن ف: ) أن ثقىىىزل قائىىىد اجلىىىيم : مثىىىال كلىىى  
 ، فرنا الثل  أو النصف جمرزل ، لكنه عند  ام العمل ، عندما ثدله عل ( شياهي اليالة فله نصفرا

احلصن وعندما حيصل له العيا  ، فلن ثل  ما يف احلصن ونصف العيا  معلزم غ  جمرزل ركن  سليمه وهذا 
 . هز القزل الراوح إك ا غرر 

من رد  إيل عبدي ا ب  فله شيء فرذا : أما إكا كان اجلرل رنع التسلي  فال جيز  دن فيه غررا  كأن ثقزل و 
 .عن الغرر  اهلل عليه وسل  صل العيء جمرزل ويف كل  غرر وقد هن  النيب 

 لذيما ثعمل ا ثعتط فيه العل  ، فسزاء كان العمل ا"  لمن يعم  له عمال  معلوما  أو مجهوال"  
فعبد  " من رد عبدي ا ب  فله مائة دره  : " وقع عليه عقد اجلعالة معلزما  أو جمرزا  فال ثؤثر هذا فلز قال 

 . ا ب  ا ثدري أثن مزضعه فقد ثكزن قرثبا  وقد ثكزن بعيدا  فرذا وائا 
 . وكل  دن احلاوة داعية إليه ، ودن عقد اجلعالة عقد وائا فيجز  له أن ثفس 

 . فاملدل ا ثعتط أن  كزن معلزمة بل جيز  أن  كزن جمرزلة  "معلومة أو مجهولة  مدة" 
من رد إ  ضالع فله كذا فقد  كزن املدل ساعة  و قد  كزن سنة  ، وهذا ا ثؤثر ، واحلاوة داعية : فلكا قال 

 . إ  كل  وادصل يف العقزد احلل 
 .ما قبلنا شرع لنا ما ي ثثب  يف شرعنا ما ربالفهو شرع  و لمن جا  به حم  بعير  قال تعالى و 

  ]كرد عبد  ولقطة  وخياطة  وبنا  حائط   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . هذ  أمثلة للجعالة  

و اجلعالة نزع من اإلوارل ، ولذا فلن ادنسا أن ثكزن هذا الباب بعد باب اإلوارل كما وعله صاحا 
 . زع من اإلوارل وإن كان بينرما فروا اقتي  أن ثكزن هلا باب منفرد الفروع وغ   فلن اجلعالة ن
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أن اإلوارل ا  صح مع اجلرالة بالعمل ، واجلعالة  صح ، وثعتط يف اإلوارل أن ثكزن : فمن الفروا 
 . عقد ا م ، واجلعالة عقد وائا املعقزد عليه معينا  ، وأما يف اجلعالة فال ثعتط ، واإلوارل

   ]فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه ، ولجماعة  يقسمون  [: ف رحمه اهلل تعالى قال المؤل
من بن احلائط هذا فله  " من قام بالعمل الذي وقع عليه عقد اجلعالة بعد علمه بقزل اجلاعل كقزله 

عل ، فسمع هذ  املقالة فعمل لرد  ، مث رد  فله كل  اجل" من رد عبدي ا ب  فله كذا : " أو قال " كذا 
وكل  دنه عمل يف مال الغ  مأكون له فيه عل  عزل فاستة  العزل املسم  وإن كانزا مجاعة فلهن  

 . فاقتي  هذا اشتاكر  يف العزل ثقسمزن العزل دهن  اشتكزا يف العمل 
 

  ]وفي أثنائه ي خذ قسط تمامه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
وكان كل  الرول قد اشتغل ببناء احلائط قبل أن ثسمع هذ  " ه مائة دثنار من بن يل حائطا  فل: " إكا قال 

املقالة فقد بن نصفه ، فرنا ا ثستة  اجلعل  اما  وإبا ثستة  قسط  امه ، فيستة  يف هذا املثال مخسني 
 . دثنارا  

  ثستة  عليه عزضا  وإكا وكل  دن العمل الذي قام به قبل أن ثعل  اذ  املقالة عمل ، غ  مأكون له فيه فل
عل  بقزل اجلاعل بعد أن أو العمل فال شيء له وكل  دن عمله غ  مأكون فيه فلكا عل  اجلاعل باحلال 

 . وبادمر عل  حقيقته فتاع له بالعزل فيةل له 
  ]ولك  فسذها  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . دهنا عقد وائا فلكل واحٍد منرما فسخرا 
 .و هذا مذها مجرزر الفقراء" بال خالا أعلمه : "   واحٍد من احلنابلة قال غ

دن العمل فيه ثصح أن ثكزن جمرزا  و ثطلع عل  صعزبة العمل كبعد مكان العبد ا ب  فكان  
 .لفال جيتمع له اجلرالة و اللاومعقدا  وائاا  

  ]فمن العام  ال يستحق شيئا   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
إن رددت : أهنا عقد وائا فلكا كان الفس  من العامل فلنه ا ثستة  شيفا  فلكا قال لرول  – قدم 

فا  دنه ي ثأت مبا إ  عبدي ا ب  فل  مائة دثناٍر و عاقدا عل  كل  ، ففس  العامل العقد فلنه ا ثستة  شي
 . شرط عليه 

  ]روع للعام  أجرة عمله ومن الجاع  بعد الش [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
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فلكا كان الفس  من اجلاعل فلن كان كل  قبل شروع العامل بالعمل فال شيء له دنه ا ثستة  
عزضا  مع عدم العمل و أما إكا كان فس  اجلاعل بعد شروع العامل بالعمل فله أورل عمله و قدر مبا ثستةقه 

 . مثله عرفا  
وفيه قزل حي  أمكن كل  فلكا ( لز قيل  قسط ادورل ي ثوبع د : )  وقال برهان الدثن بن مفلح صاحا املبدع

عملنا أن هذا العمل حيتا  إ  ثالثة أشرر وقد عمل له فيه شررا  ، وقد قد ر له عزضا  قدر  ثالثزن  لفا  فةينفذ 
مث ثفس   من بن يل حائطا  فله ععرل  اا فيبن له نصفه ،: ثعط  ععرل  اا فلكا أمكن هذا كأن ثقزل 

 . ثعط  العامل قسطه من اجلع ل وهز مخسة  اا  –حينفذ  –اجلاعل ، فلنه 
هذا أظرر وكل  دن العامل قد دخل عل  أن له وعال  ا أورل ، فقد  كزن أورل مثله يف العرر 

 . ينما ثكزن قسط اجلعل ععرل  ااألفني ب
  ]قدره يقب  قول الجاع   ومع االختالف في أصله أو [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

أن  قل  من رد  إيل عبدي ا ب  فله ععرل  اا ، وصاحا : إكا اختلفا يف أصل اجلعالة فالعامل ثقزل 
أنا ي أقل كل  وا بينة ، فالقزل قزل من أدع  عليه اجلعل وكل  دن ادصل براءل كمته ودنه : العبد ثقزل 

 . منكر 
من رد  عبدي ا ب  فله ععرل  اا دره ، والعامل : أنا قل  : اجلاعل ثقزل ف: وكذل  إكا اختلفا يف قدر  

بل قل  ععرل  اا دثنار أو أحد ععر ألف دره  فالقزل قزل اجلاعل وكل  دنه منكر وادصل : ثقزل 
 . براءل كمته من هذا القدر الاائد 
يره عمال  بغير جع  لم يستحق عوضا  ومن رد لقطة  أو ضالة أو عم  لغ [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

[  
من وود ضالة  دحد فردها إليه أو وود لقطة  فردها عل  صاحبرا ، فلنه ا ثستة  عل  عمله هذا عزضا  

وثستثن من كل   –وهذا با فاا العلماء  –وكل  دنه قد بذل منفعته بال عقد معاوضة فل  ثستة  شيفا  
 . مسألة يف املذها
ن انقذ مال غ   من هلكة أو  لف كأن ثنقذ شيفا  من ماله من غرا أو حرث  فله أورل عل  وهي ما إكا كا

 . كل   رغيبا  اذا العمل نل  عل  كل  
اإلمام أمحد رمحه اهلل ، واختار  شي  اإلسالم و لميذ  ابن القي  ملا يف كل  من التغيا يف هذا العمل فلن هذا 

 . ال  ، وهذا هز الذي أنقذ  منه فتغيبا  اذا العمل ثستة  العزل املال أصبح يف حك  التالف أو اهل
  ]إال دينارا  أو أثنى عشر درهما  عن رد  اآلبق   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
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 . إكا رد  بقا  فله دثنار أو اثنا ععر درمها  
جع  في رد اآلبق : )  عليه وسل  اهلل صل مبا روم البيرقي من حدث  عمرو بن دثنار أن النيب : واستدلزا 

واحلدث  مرسل ، املرسل ضعيف ، ويف البيرقي عن علي بن أا  الا بلسناد ( من خار  الحرل دينارا  
 . ضعيف 

واختار املزف  وهز رواثة عن اإلمام أمحد وهز مذها العافعية أنه ا ثستة  شيفا  وهز ادروح ليعف الدليل 
 . منفعة من غ  عقد معاوضه فل  ثستة  شيفا  ، وللعلة املتقدمة فلنه بذل 

 : مس لة 
ا خالا بني أهل العل  يف أنه جيز  له أخذ ا ب  ، مالا ما سيأيت الكالم عليه من بعض اليزال كما 
ثكزن يف ضالة اإلبل وحنزها وكل  ملا ربع  من  رك ا ب  من حلزقه بدار احلرب وقتاله ضد املسلمني ، وملا 

 . اد  يف ادرلربع  من إفس
وله بيعه إن رأم املصلةة يف كل  ، كأن جيد  يف بلد أخرم فيخع  ضياعه أو حنز كل  فله أن ثبيعه وحيبس  

 . مثنه لصاحبه أن رأم املصلةة يف كل  
  ]ويرجع بنفقته أيضا   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

ح  ثأيت به إ  صاحبه فلنه ثروع بالنفقة وإن ي  إكا انف  عل  هذا العبد ا ب  ، كأن ثنف  عليه يف الطرث 
ثأكن له صاحا العبد بذل  دن النفس هلا حرمة وواوا عل  السيد أن ثنف  عليه وهز وإن ي ثأكن لكن 
حلرمة النفس فلنه ثروع عليه بنفقته لكن هذا الروزع حي  ي ثنز بنفقته التاع أما إكا أنف  له بنية التاع فليس 

 .  له الروزع

 باب اللقطة
 " الل قوطة ، الل ق طة " بي  الالم وفتح القاا و سكينرا : الل قوطة 

  ]وهي مال أو مذتص ض  عن ربه  [: وعرفها المؤلف رحمه اهلل تعالى بقوله  
 . كدراه  أو دنان  أو شال أو حنز كل  : فري مال 
 . بهصاحبه أحل ككلا صيد وحنز  را ا مالية له ، لكن : أو خمتل 

  ]وتتبعه همة أوساط الناس  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
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أي  تعل  به رغبة أوساط الناي ، فألوساط الناي فيه مقصد وله عنده  قيمة فال عال بأشراا الناي 
الذثن قد ا ثكزن للعيء الكب  عنده  قيمة وا عال بزضعائر  الذثن قد ثكزن للعيء الذي ا قيمة له 

 . مة بل العال بأوساط الناي عنده  قي
والععرل هذا ا قيمة له عند أوساط الناي ، مالا اخلمسمائة  فلن هذا  تبعه  نعندنا الرثال والرثاا: فمثال  

 . مهة أوساط الناي وهكذا يف املتاع ، فلكا كان املتاع من كها فلن مهة أوساط الناي  تبعه كادساور وحنزها 
  ]ف ما الر يف والسوط ونحوهما فيملك بال تعريف  [: اهلل تعالى ولذا قال المؤلف رحمه 

فالعيء الذي ا قيمة له عند أوساط الناي كالرغيف والتمر والسزط والعصا واحلبل وحنز كل  فرذا رل  بال 
 .و مثله أثيا  ما  ركه صاحبه رغبة عنه فمن وود  فرز أح  به.  عرثف 

 صل ه من حدث  املغ ل بن  ثاد عن أا الاب  املكي عن وابر أن النيب ودليل هذا ما روم أبز داود يف سنن
وروا  املغ ل بن مسل  ( رخص في العصا والسوط والحب  يلتقطه الرج  ينتفع به : )  اهلل عليه وسل 

له  و ،أي الصةابة وهذا أصح ( كانوا ال يرون ب سا  : ) وحدثثه أصح عن أا الاب  املكي عن وابر بلفن 
لوال أني : مر بتمرة في طريق فقال :) اهلل عليه وسل  صل شاهد متف  عليه ، ففي الصةيةني أن النيب 

أن املانع له من أكل هذ  التمرل هز  اهلل عليه وسل  صل فبني النيب ( أخشى أن تكون من الصدقة ألكلتها 
ا الذي منعه خعية أن  كزن من خعية أن  كزن من الصدقة ، فتبني من هذا أنه ي رنعه كزهنا لقطة وإب

 . الصدقة 
  ]وما امتنع من سبع صغير كلور وجم  ونحوهما حرل أخذه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . ما رنع من صغار السبع كاإلبل فلنه ا جيز  التقا ه 
عن  سل اهلل عليه و  صل ما ثب  يف الصةيةني عن  ثد بن خالد اجلرين أنه سأل النيب : ودليل كل  

يا : فقال  ،بها اعرف عفاصها ووكا ها ثم عرفها سنة ، فإن جا  صاحبها وإال فش نك : ) اللقطة فقال 
مالك ولها : ) فضالة اإلب  قال : فقال ( هي لك أو ألخيك أو للذئب : ) رسول اهلل فضالة الغنم فقال 

 . ( حتى يلقاها ربها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الما  وت ك  الشجر 
 وهل ثقاي عل  اإلبل ، البقر وحنز  ؟ 

 . املعرزر يف املذها القياي -1
والقزل الثا  يف املسألة وهز قزل يف مذها اإلمام مال  أن البقر ا  قاي فلهنا  لتقط كالعال ،  -2

 . واملعرزر يف مذها اإلمام مال  قياسرا عل  اإلبل 
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: ) مبا روم أبز داود يف سننه –محد وغ   وهز املعرزر يف مذها اإلمام أ –استدل أهل القزل ادول 
اهلل عليه  صلىوقال قال رسول اهلل  –أمر ببقرة فطردت حتى توارت : أن جرير بن عبد اهلل البجلي 

 . لكن احلدث  يف إسناد  اختالا وورالة، فعل  كل  احلدث  ضعيف ( ال يؤ  ضالة إال ضال : )  وسلم
حفن املاء ، و مل الس  يف القفار  يفا فيه من الفارا بني اإلبل والبقر مل القزل الثا والذي ثتبني هز روةان 

 . وحنزها ، فليس  يف حفن نفسرا كاإلبل ، بل هي أشبه بالعيا 
واملعرزر يف مذها اإلمام أمحد أن اخليل والبغال واحلم  كاإلبل ونار املزف  يف مسألة احلمر ورأم أن ادو  

راوح لعدم صاها عن املاء مالا اإلبل ، والذي ثتبني يل ما  قدم وهز اختصا  عدم احلاقرا وهز القزل ال
هذا باإلبل وأن أشبررا شيء يف كزنه معه سقاؤ  الذي حيفن فيه املاء وحذاؤ  الذي ثتةمل به املعاا يف 

ك  اإلبل القفار وحنزها وعند  قدرل عل  منع نفسه من صغار السبع فلنه إن ثبت  فيه هذ  املعا  فةكمه ح
 . إك العرثعة ا  فرا بني املتماثالت 

فلن أخذ  و لف يف ثد  فعليه : فأخذ  ا حيل ملا  قدم يف حدث   ثد بن خالد اجلرين وعليه " حرم أخذ  " 
 . ضمانه وكل  دن ثد  ثد متعدثة دهنا أخذت ما ليس هلا أن  أخذ  

أرل سباع أو يف برث ة ا ماء اا و ا مرع  فرذا لكن إن ون عليرا فقال املزف  له أخذها كأن  كزن يف 
 .إنقاك من اهلالك بل ثتزوه القزل بالزوزب كما قال صاحا ادنصاا

 وه  تبرأ ذمته برده إلى موضعه ؟ 
ا  اأ كمته بذل  ، دن اليمان ثب  عليه بأخذ  فال ثاأ كمته بذل  ، دن اليمان ثب  : اجلزاب 

 اأ ملا  كمتهإا برد  إ  مالكه أو من ثقزم مقامه لكن إن رد  إ  احلاك  أو نائبة فلن عليه بأخذ  فال ثاأ منه 
زال املسلمني وللةاك  ونائبه أن ثأخذوا اليزال وثيعزها يف مزضع ربتل اا وا مللةاك  من النار يف أ

اليزال فلن وود ضالته ه رثفرا ، بل من ضاع له شيء فلنه ثأيت إ  هذا املزضع الذي ثكزن فيعجيا علير   
 . أخذها 

  ]وله التقاط  ير ذلك من حيوان و يره إن أمن نفسه على ذلك  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
فله التقاط غ  كل  من احليزانات كالعيا  وصغار اإلبل وهي الف صالن وصغار البقر وهي العجاويل ، 

يف  اهلل عليه وسل  صل أن ثلتقطرا ، ملا  قدم من قزله وصغار اخليل وحنزها ، وكذل  سائر ادمتعة ، فله 
ضالة الغن  ، ودنه سفل عن اللقطة وهز عام يف ادشياء كلرا إا ما ورد استثناؤ  وما شااه فله أن ثلتقطرا 
بعرط أن ثأمن نفسه عليرا فلكا عل  من نفسه ادمانة والقدرل عل  التعرثف فله كل  و هز مبا  له ، 
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دنه ربع  أا ثقزم بزاوا التعرثف وقد  طمع فيرا نفسه : قالزا  –يف املعرزر يف املذها  –تك وادفيل ال
 . فيخزن أمانته 

أنه ثستةا له : وقال بعض احلنابلة وهز قزل أا اخلطاب وصز به صاحا اإلنصاا وهز مذها العافعية 
ا أخذها غ   ، وقد ثكزن هذا الغ  ييعة أي يف مكان غ  مطروا حبي  أنه أن ي ثأخذهمبكل  إن كان  

هز ااستةباب مطلقا  ، وكل  ملا فيه من اإلحسان للناي فمن عل   –واهلل أعل   –ليس بأمني والذي ثتبني 
الناي من نفسه القدرل عل  التعرثف وحفن ادمانة فلنه ثستةا له أن ثلتقطرا ملا يف كل  من اإلحسان إ  

زدثعة قد  طمع النفس بأخذها وخيانة صاحبرا ومع كل  فلهنا ثستةا ا فاقا   ، وأشبه هذا الزدثعة ، فلن ال
 . كما  قدم 

 .و عل  ما  قدم فلن أخذها بنية اخليانة ضمن و إن ي ثفرط دن ثد  متعدثه
 .  ]د كغاصب يوإال ف [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 .فيد  ثد متعدثة فعليه اليمان  إكا عل  من نفسه اخليانة أو عدم القيام حبفارا فرز كغاصا
فلكا أخذها من ا ثعل  يف نفسه ادمانة أو ثعل  يف نفسه اخليانة أو ربع  أا ثقزم بزاوا التعرثف أو ثعل  
من نفسه عدم كل  فال حيل له أن ثأخذها ملا يف أخذها من  عرثفرا لليياع ، وثفزما عل  ملتقط  خر ثقزم 

 . را فيد  ثد متعدثة واليد املتعدثة ثد  ضامنة فلكا التقط: حبفارا ، وعليه 
 .  ]ويعرف الجميع في مجامع الناس  ير المساجد حوال   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

وحنز  ثعرا ما  قدم ككر  را جيز  التقا ه ، ثعرفه يف جمامع الناي عند أبزاب املساود ويف ادسزاا
: )  احا هذ  اللقطة وقد روم مال  يف مز فه بلسناد ا بأي به لزوزد ص ميانكل  من املزاضع الع هي 

ن عبد اهلل بن زيد الجهني وجد ُصرة  في طريقه إلى الشال فيها ثمانون دينارا  فس ل عن ذلك عمر فقال أ
( عرفها سنة عند أبواب المساجد وعند ك  من أتى من الشال سنة فإذا مضت السنة فش نك بها : له 

زاضع الع ثعيع أمرها فيرا فيكزن كل  وسيلة إ  وصزل صاحبرا إليرا وهذا ربتلف باختالا فيعرفرا يف امل
اد مان فقد ثكزن يف بعض اد مان وسائل لنعر اللقطة والتعرثف اا واملقصزد أنه ثسل  الطرا املناسبة ملثلرا 

وادمر للزوزب وملا كان واوبا   (ثم عرفها سنة : )  اهلل عليه وسل  صل يف التعرثف وهذا واوا عليه لقزله 
واوبة عليه ، كأن ثكزن قد بع  منادثا  ثنادي بذل  وهذا املنادي له أورل  تهنفقة التعرثف ومؤونفعليه 

وما ا ثت  ( ثم عرفها : )  اهلل عليه وسل  صل املنادي عل  امللتقط ا عل  صاحا اللقطة ، وكل  لقزله 
اهلل  صل ملعرزر يف مذها احلنابلة وثدل عليه ما  قدم فقد أمر النيب الزاوا إا به فرز واوا وهذا هز ا
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فلن كان ا رل  بالتعرثف و حفن املال . بتعرثفرا وهذا قد حيتا  إ  أورل ووسيلة الزاوا واوبة  عليه وسل 
 فلنه ثروع بألورل عليه

من :) قال  عليه وسل اهلل  صل دن املساود ي  بن لذل  ويف مسل  أن النيب " غ  املساود " 
  (ال ردها اهلل عليك فإن المساجد لم تبن لهذا : د ضالة في المسجد فليق  ش  ن  سمع رجال  يل  
فيعرفرا حزا  كامال  عل  الزوه املعتاد الذي ثكزن وسيلة إ  إثصاهلا إ  صاحبرا ، فليس " حزا  " 

و  فيجا أن ثكزن التعرثف فيرا أكثر ، ولذا قال شر ا  أن  كزن ادثام متتابعة أي يف كل ثزم أما ادثام اد
ثعرفرا يف ادسبزع ادول يف كل ثزم ، وكل  دن ادثام ادو  الع فقدها صاحبرا فيرا ثكثر حب  : احلنابلة 

صاحبرا عنرا ، فةينفذ ووا اإلكثار من املنادال اا يف ملف ادثام مث بعد كل  ثكزن عل  الزوه املعتاد عرفا  
 . ن يف كل أسبزع أو كل شرر أو حنز كل  فيكز 
 . ليس واوبا  عليه أن ثعرفرا يف كل أثام السنة فيستزعا أثام السنة ، ملا يف كل  من املعقة الااهرل : إكن 

نع  يف أول ادثام جيترد يف كل ثزم حي  كان يف كل  وسيلة إ  إثصال احل  إ  مستةقه مث بعد 
 .  عرا الناي وه املعتاد يفكل  ثكزن عل  الز 

 .  ]ويملكه بعده حكما   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
ثم عرفها فإنه جا  : )  اهلل عليه وسل  صل بعد  عرثفه حزا  لقزله  يفيمل  امللتقط ما التقطه بعد  أ

 . ( صاحبها وإال فش نك بها 
أي بعد التعرثف وهذا هز ( لكه بعد  ور: ) وظاهر قزل املؤلف أنه إن ي ثعرفرا فلنه ا رلكرا دنه قال 

( ثم عرفها سنة فإن جا  صاحبها وإال فش نك بها : ) فلنه قال  اهلل عليه وسل  صل ظاهر حدث  النيب 
ن ي ثعرفرا  عرثفا  صةيةا  أي بأن ثقصر يف التعرثف فال ثقزم باملطلزب من إفعرط التعرثف فدل عل  أنه له 

فلنه ا رلكرا دنه ي ثق  بالعرط عل  الزوه املطلزب ، وشرط التملي  هز نعر فكذل  ال الدعاثة عليرا و
التعرثف وهنا ي ثعرفرا التعرثف املطلزب فلن كان له عذر يف  رك التعرثف كمرٍل أو ورٍل أو حنز كل  فرل 

 ؟ بالتعرثف بعد احلزل ادولرلكرا بعد 
 : قزان دهل العل  مها ووران يف املذها 

شرط  اهلل عليه وسل  صل ، فلن النيب و هز املذها كما يف ادقناع ه ا رلكرا لعدم  زفر العرط أظررمها أن
يف ملكيترا  عرثفرا ، وهز ي ثعرفرا وأما كزنه مرثيا  أو واهال  أو حنز كل  من ادعذار فلن هذا ثرفع عنه 

رك  لبرا بعد احلزل و لذا فلنه و دن الااهر أن صاحبرا قد ثفيس منرا و   اإلمث يف  رك واوا التعرثف
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فلكا التقط لقطة  فل  ثعرفرا ثسقط التعرثف بعد احلزل و القزل الثا  يف املذها أنه ا ثسقط و ادول أظرر 
 أو عرفرا  عرثفا  قد قص ر فيه فما احلك  فيرا ؟ 

 : رواثتان عن اإلمام أمحد 
أ  قد : ان أي م  ما واء صاحبرا ثقزل له أنه ثتصدا اا بعرط اليم:  وهي املذها الرواثة ادو  -1

 صدق  اا عن  فلن شف  أميي  صدقع وإا فخذ مثلرا إن كان  من املثليات أو قيمترا أن كان  من 
 . و إن شاء دفعرا إ  احلاك  و بربات مز قامل
اوا وهذا ا حيل له أنه ثعرفرا أبدا  ، كلقطة احلا  ، وكل  دنه قد أخذها وي ثق  بالز : الرواثة الثانية  -2

و الرواثة فأشبه هذا ما لز التقط لقطة ا حيل له التقا را فلنه ثعرفرا أبدا  كلقطة احلا  وسيأيت الكالم عليرا 
 . ادو  أظرر كاملال  املغصزب الذي ورل ربه

فتكزن أي قررا  بال اختيار ، فيمل  هذ  اللقطة قررا  بال اختيار منه وا رض  ، ( حكما  : ) وقزله 
 ملكا  له كامل اث هذا هز املعرزر يف مذها اإلمام أمحد وغ   وهز مذها اجلمرزر 

: ) قال  اهلل عليه وسل  صل ودليل كل  ما ثب  يف ابن ماوة من حدث  كعا بن مال  أن النيب 
 . ( فهي كسبي  مالك 

 . ه إا برضا منه واختيار كالعراء أهنا ا  دخل يف ملك: وهز قزل أا اخلطاب من احلنابلة : والقزل الثا  
 . ( فهي كسبي  مالك : )  اهلل عليه وسل  صل ، لقزل النيب  والقول األول أظهر

إن واء : فةينفذ  –فلهنا  كزن كسبيل ماله  –وكان قد عرفرا  –إكا مي  احلزل وي ثأت صاحبرا : فلكن 
 يف ماله كله  صاحبرا ثزما  من الدهر فري له وإا فيتصرا اا كما ثتصرا

 وهل عليه اليمان أم ا ؟ 
 فلكا حصل  لف فيرا  عٍد و فرثط أو بال  عٍد وا  فرثط فرل علي  اليمان ؟ 

فلن  لف  بال  عٍد وا  فرثط ي ثيمن ا فاقا  ، دن ثد  ثد أمانة  –الذي هز  من التعرثف  –أما يف احلزل 
 فرثط فرز ضامن كما  قدم  قرثر  ، دن هذا قد حصل  وثد ادمانة ا ضمان عليرا أما إن  لف  بتعٍد أو
 . بتعدثه بفعله ، أو بتك الزاوا من حفن ادمانة 

اهلل  صل عليه اليمان لقزله ففلن  لف  بتعٍد أو  فرثط  –حي  ثتصرا اا كتصرفه مباله  –وأما بعد احلزل 
ا إن ي ثكن منه  عٍد وا  فرثط ، فقزان وإم( فإن جا  صاحبها يوما  من الدهر ف عطها إياه : )  عليه وسل 
 : دهل العل  
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أن عليه اليمان دنه أصبة  ملكا  له ثتصرا اا كما : وهز املعرزر يف املذها : القزل ادول  -1
 . ثتصرا مباله 

 . فرز للملتقط ولذا يف املعرزر من املذها أن له خراورا ، أي ما ثكزن من ولٍد أو حنز  من النماء املنفصل
 . أا ضمان عليه : وهز رواثة عن اإلمام أمحد  -: والقزل الثا  يف املسألة  -2

يف حدث   ثد بن خالد يف  – اهلل عليه وسل  صل وعليه فاخلرا  أثيا  ليس له ، وهذا القزل أظرر ، لقزله 
زدثعة فدل عل  أهنا يف حك  ال( فإن لم ي ت صاحبها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك : ) الصةيةني قال 

 . فاخلرا  ليس له ، دن اخلرا  باليمان : ، والزدثعة ا ضمان فيرا وعليه 
  ]ولكن ال يتصرف فيها قب  معرفة صفاتها  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

وثعرا " وهي اخلرقة الع  عد فيرا " فال ثأكلرا وا ثبيعرا قبل أن ثعرا صفاما ، فيعرا عفاصرا  
وثعرا عددها وونسرا وحنز كل  مبا  تميا به عن بقية ادعيان وعن " ط الذي  عد فيه وهز اخلي" وكاءها 

 . شبيراما أثيا  
 :  -فيما روا    مسل   - اهلل عليه وسل  صل ا ثدخلرا يف ماله ح  ثيبط صفاما ، ولذا قال : إكن 
وثستةا له أن ثعرد ( يه فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكا ها ثم كلها فإن جا  صاحبها ف دها إل) 

من وجد : ) قال  اهلل عليه وسل  صل عل  كل  ، ملا ثب  عند اخلمسة إا التمذي بلسناد صةيح أن النيب 
لقطة  فليشهد ذو  عدل  وليحفظ عفاصها ووكا ها ثم ال يكتم وال يغيب فإن جا  ربها فهو أحق بها 

 .  ( وإال فهو ما اهلل يؤتيه من يشا  
 . وهز عند مجرزر العلماء لالستةباب " فليعرد كوي عدل : " ه والعاهد قزل

  ]فمتى جا  طالبها فوصفها لزل دفعها إليه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
أنا أنعد لقطة ومسع  أن عندك لقطة من املاشية وماشيع صفترا كذا ، وومسرا كذا : إن واء  البرا فقال 

فإن جا  صاحبها : )  اهلل عليه وسل  صل فعرا إليه بال بينة وا رني ، لقزله ووصفرا مبا  تميا فيه فةينفذ ثد
بلعطاء هذا  اهلل عليه وسل  صل فأمر النيب ( فعرف عفاصها وعددها ووكا ها ف عطها إياه وإال فهي لك 

 وسل  اهلل عليه صل الطالا اللقطة م  ما عرا عفاصرا ووكاءها وحنز كل  من صفاما وي ثعتط النيب 
 . البينة وي ثأمر باليمني فدل عل  أنه م  ما واء من ثصفرا وإن ي ثكن عدا  فلهنا  دفع إليه 

  ]تهما وليهما طوالسفيه والصبي يعرف لق [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . ماالسفيه هز غ  الرشيد ، فلكا التقط صيب أو سفيه لقطة فلن وليرما ثعرا لقطترما ، لقيامه مقامر

 : اللقطة ا للز من ثالثة أنزاع : مس لة 
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 . أن  كزن من احليزان ، كأن ثلتقط ماشية وحنزها : النزع ادول  -1
 . فامللتقط رب  بني ثالثة أمزر وربتار ادصلح منرما للمال  

 . أن ثأكلرا ، فلن واء مالكرا أعطا  القيمة أو املثل إن كان  من املثليات : ادول 

 . ن ثبيعرا وحيفن قيمترا ملالكرا ، فم  واء املال  دفعرا إليه أ: الثا  

 . أن حيفارا عند  وثنف  عليرا وثروع بالنفقة إ  راا : الثال  

 . وإن نزم التاع فال روزع ربتار أحدمها عل  حسا ما  قتييه مصلةة املال  
 . أن  كزن  عاما  ربع  فساد  : النزع الثا   -2

 : ن ثالثة أمزر فيتخ  امللتقط م 
جتفيفرا إن أمكن كل  أو حفارا كما ثزود يف الثالوات وحنز   -  البيع -ب ادكل  -أ

 . وثروع كل  بالنفقة عل  مالكرا 
 . ، فلنه حيفاه ووزبا  كادمانة أا ثكزن حيزانا  وا  عاما  : النزع الثال   -3

 . ها ، وأن لقطة مكة أسزل غ ها ظاهر كالم احلنابلة أنه ا فرا بني لقطة مكة وغ  : مس لة 
 . بعمزمات اددلة : واستدلزا 

وعن اإلمام أمحد وهز مذها العافعية واختار  شي  اإلسالم أن لقطة مكة ا  ل ، فال  ل  وإبا 
 . أي ملنعد أبدا  ( ال تح  ساقطتها إال لمنشد : )  اهلل عليه وسل  صل ثنعدها أبدا  ، لقزله 

وهذان احلدثثان أخل ( نهى عن لقطة الحا  : )  اهلل عليه وسل  صل أن النيب  وملا ثب  يف مسل 
 :هز القزل الراوح يف هذ  املسألة را استدل به اجلمرزر ، و 

أو عجز ربه عنه ملكه  النقطاعهومن ترك حيوانا  في فالة  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
  [أخذه

أو دن ربه قد انقطع يف هذ  الاثة ، فأخذ  رول فأحيا  عجا عنه ،  –فمن  رك يف فالل دن ربه 
 –أثيا   –والعبد . فال دن حرمته ليس  كةرمة احليزان  –وهذا خا  يف احليزان وأما املتاع  –فرز مل  له 

 . ليس حكمه كذل  دنه ثنجي نفسه من اهللكة يف الغالا 
من وجد : ) قال  اهلل عليه وسل  صل  ودليل هذ  املسألة ما روم أبز داود بلسناد حسن أن النيب
 .( دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها ف خذها ف حياها فهي ملكه 

 [ ومن أخذ نعله أو نحوه من متاعه ووجد فوضعه  يره فلقطة [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
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بقي  نعل ، فرل رول بعد أن خر  من دار أو من مسجد ي جيد نعله ، وانتار حي  أخذ الناي نعاهل  ف
 حيل له أن رتلكرا عل  أهنا  قزم مقام نعله أم ا ؟ 

فيعرفرا سنة ، فلن شاء أخذها فلهنا  كزن لقطة ، وكل  دنه ي ثعاول عليرا فل  " فلقطة "قال املؤلف  -1
 . رلكرا 

ائن  دل أنه رلكرا مع قرثنة سرقة ، فلكا كان  هناك قر : وقال بعض احلنابلة وص زبه صاحا اإلنصاا  -2
عل   قصد صاحا النعل  رك نعله مزضع هذ  النعال واخذ هذ  النعال فلن له كل  ، ويف هذا قزل وإا فلنه 

 . ن أخذها فلهنا  كزن لقطة إ ا حيل له أخذها و

 باب اللقيط
 عل   نة فعيل مبعن مفعزل أي امللقزط : اللقيط 

 ]يُعرف نسبه وال رقه نبذ أو ض  وهو الطف  الذ  ال  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 .والطفل هز من ي ريا 

 واملعرزر يف املذها وهز قزل أكثر احلنابلة أن غ  البالغ كالطفل أي إكا نبذ أو ضاع وا ثعرا
نسبه وا رقه فرز لقيط وثكزن ككر الطفل من باب ككر الغالا ، فلن الغالا فيمن ثنبذ وثيل أنه الطفل 

 . الذي ا  ييا له
  ]وأخذه فرض كفاية  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

وكل  دنه من باب إنقاك من لع  هلكته وعطبه كلنقاك الغرث  وإ عام اجلائع وحنزه  فلكا ي ثق  به البعض 
 . أمث اجلميع فرز من باب فرول الكفاثة 

 
  ]وهو حر  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

كل  دن ادصل احلرثة وفالرا عارل وملا روم مال  يف مز فه بلسناد صةيح أن فاللقيط حيك  له باحلرثة ، و 
اذهب فهو حر وأنت وليه : إنه رج  صالح فقال : ) عمر قال مللتقط ، وقد سأل عرثفه عنه فقال له 

امللتقط  فلن أدع  إنسان أنه رلزك له ي ثقبل قزله إا ببينة ح  امللتقط وإن كان املدعي سزم( وعلينا نفقته 
يف ثد  فلن القزل قزله مع رينه فلكا أدع  رول أن هذا الطفل الذي يف ثد  أنه رلزك له فلن قزله ثقبل مع 

 " . كل  دنه يف ثد  فما دام يف ثد  فالقزل قزله " رينه بال بينة 
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ا ا خر فلن الااهر وأما امللتقط فال ثكفي أنه يف ثد  وكل  ملعرفتنا سبا كزنه يف ثد  وهز االتقاط ، مال
 . أنه مل  له فما دام يف ثد  فرز مل  له فيقبل قزله بيمينه بال بينة 

  ]وما وجد معه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 فما وود مع هذا الطفل ككر كان أو أنث  ، كأن ثزود معه صرل فيرا دراه  أو دنان ا  أو حنز كل 

  ]تحته طاهرا  أو  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

كفراشه ، أو ما ثزضع    الفرا  ، كأن ثزود    فراشه صرل فيرا دراه  أو دنان  أو أي غ  مدفزن  
 . قطعة من كها أو حنز كل  
  ]أو مدفونا  طريا   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 .ي للقيط عمال  بالااهرأي ثزود    فراشه شيء من الدراه  والدنان  مدفزنة ، ودفنرا دفن  ري ، فر
  ]أو متصال  به كحيوان و يره  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . كةيزان ثربط بسرثر  أو حنز كل  كماشية وحنزها " متصال  به " 
يف خيمة يف  –مثال   –كأن ثزود يف بستان وليس هناك أحد ثدعي هذا البستان فرز له أو ثزود " وغ   " 

 . ه بر وحنز كل  فري ل
  ]وينفق عليه منه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

أي ثنف  عليه الزيل منه ، والزيل من  قدم وهز امللتقط ، فرذا امللتقط ثنف  عل  هذا اللقيط من هذا املال 
 . الذي وود  معه ، فينفقرا عليه بطعام وشراب وكسزل وحنز كل  را حيتا  إليه باملعروا 

: يف النفقة ، كأن ثقزل اللقيط أنفق   لفا  وثقزل ا خر  –أي بعد بلزغه  –اللقيط فلن اختلف امللتقط و 
 أنفق  مخسمائة أو اختلفا هل أسرا امللتقط يف اإلنفاا أم ي ثسرا ؟ 

 . قزل امللتقط دنه أمني والقزل قزل ادمني : فالقزل 
 

  ]وإال فمن بيت المال  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
فلن ( وعلينا نفقته : ) كن معه مال ثنف  عليه منه ، فينف  عليه من بي  املال ملا  قدم من قزل عمر إن ي ث

ي ثنف  عليه من بي  املال لكزنه ليس مبنتا  مبصا  املسلمني أو ليس هناك بي  مال ، فيجا عليه أن 
 . غ   ثنف  عليه من عل  حاله من املسلمني وهذا فرل كفاثة سزاء كان امللتقط أو 

 . الروزع إ  بي  املال فله كل  فلن أنف  عليه منف  بنية الروزع إ  اللقيط إكا بلغ وأثسر أو 
  ]وهو مسلم  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
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فاللقيط حيك  بلسالمه ، وكل  إن كان التقا ه يف دار إسالم  بعا  للدار ودن اإلسالم ثعلز وا ثعل  عليه وأما 
 دار كفار أي وود يف دار كفار فلنه حيك  عليه بالكفر سزاء كان فيرا مسلمزن أو ي ثكن فيرا إكا كان يف
 .  بعا  للدار هذا هز املعرزر يف املذها  –مسلمزن 

إن كان يف البلد مسلمزن فلنه حيك  له باإلسالم  غليبا  لإلسالم ، : وقال العافعية وهز ووه يف املذها 
عليه وفيه قزل حي  أمكن أما إكا ي ركن ، أو ثبت  قرائن  دل عل  كفر  فال كأن  واإلسالم ثعلز وا ثعل 

ثزود يف قرثة من قرم الكفار وكان عليه بعض لباسر  و ثر  وحنز كل  فال ركن أن ثنسا مع كل  إ  
 . املسلمني 

  ]وحضانته لواجده األمين  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
ادمني فيعتط أن ثكزن احلاضن له أمينا  وهز واود  وعليه فلن كان فاسقا  فال حيانة احليانة  كزن لزاود  
 . ن حيانته حفاه و القيام مبصاحله له عليه ان املقصزد م

 . ودليله ما  قدم من أثر عمر ملا سأل عرثفه عن الرول فقال هز رول صا  
من ثد هذا الزاود وثيعه يف ثد أمني و عنه ثصح أن  وعليه فلكا كان امللتقط فاسقا  فلن اإلمام ثناع اللقيط

ثكزن فاسقا  إكا كان أمينا  عليه و هز مذها ادحناا و احلاوة داعية إليه فلن وود  اثنان حك  لألنفع له 
منرما ، فلكا وود  اثنان أحدمها أنفع للقيط يف دثنه ودنيا  فلنه حيك  له به مراعال لألحن هلذا اللقيط فلن 

يه اثنان كل ثدع  أنه التقطه ، فيةك  ملن كان يف ثد  فلن ي ثكن يف ثد أحدمها فةينفذ نسل  اختلف ف
 . مسل  القرعة هذا إكا ي ثكن هناك بينة ، أما إكا كان هناك بينة فلن البينة  ارر احل  و قيي به 

 . د ا خر عليه وا بينة والذي ثتبني أنه إن كان أحدمها أنفع للقيط من ا خر فلنه حيك  له حي  ي  كن ث
  ]وينفق عليه بغير أذن الحاكم  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . دنه ويل فل  حيتج إ  أكن احلاك  
 

  ]وميراثه وديته لبيت المال  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
دنه ا وارث له ا بنكا  وا إكا مات اللقيط وله مال ، أو قتل ، فماله الذي ورث ه ودثته  كزن لبي  املال 

 . بنسا وا بزاء هذا هز املعرزر يف املذها وهز مذها اجلمرزر 
واختار شي  اإلسالم و لميذ  ابن القي  وهز قزل إسةاا أن امللتقط ثرثه وكل  دن أنعام امللتقط 

ذا القزل هز ادروح ويف عل  لقيطه ليس دون إنعام املعت  عل  معتقه ، والعرثعة ا  فرا بني املتماثالت وه
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لقيطها وعتيقها : المرأة تجوز ثالث مواريث ) :قىال  اهلل عليه وسل  صل السنن بسند ضعيف أن النيب 
 . واحلدث  إسناد  ضعيف لكن املعن ثدل عليه ( وولدها الذ  ال عنت عليه 

  ]والدية ووليه في العمد اإلمال بتذيير بين القصاص  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
إكا قتل اللقيط عمدا  فلن وليه اإلمام ثتخي  إما القصا  وإما الدثة فيختار ادصلح هذا هز املعرزر يف 

 . املذها وهز مذها اجلمرزر 
 . وقد لر  هذ  املسألة عل  املسألة السابقة ( أنت وليه : ) وقد ثقال إن وليه يف كل  ملتقطه لقزل عمر 

إن شف  أن  أخذ بالقصا  : ثنتار باجلا  ح  ثبلغ اللقيط وثرشد مث ثقال له  فلن قطع للقيط  را فلنه
 . وإن شف  أن  أخذ بالدثة 

 . أن لإلمام استيفاء القصا  قبل البلزغ ، واختار  صاحا الفائ  وهز أروح : وعن اإلمام أمحد 
 . له أن ربتار الدثة ، فيختار ادصلح من قزد أو دثة : وعليه أثيا  

وإن أقر رج  أو امرأة ذات زو  مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به ولو  [: المؤلف رحمه اهلل تعالى قال 
  ]بعد موت اللقيط 

 : هنا مس لتان 
أقر أن هذا اللقيط  –سزاء كان هذا الرول مسلما  أو كافرا  حرا  أو عبدا   –إكا أقر رول : املسألة ادو   -1

ملا يف كل  من مصلةة اللقيط يف ا صال نسبه وا نتاحا  عن احلك  املتقدم ولد  فيقبل قزله وا ثطالا ببينة 
وهز احلك  حبرثته وإسالمه فكزن املدعي كافرا  ا جيعلنا ننتقل إ  احلك  بكفر هذا اللقيط وا احلك  برقه بعد 

 . حرثته 
الم ثبق  له وثثب  نسبه هلذا فلكا أدع  كافر أن هذا اللقيط ابن له وقد حكمنا له باإلسالم ، فيثب  له اإلس

 . الكافر 
 . وكذل   ثب  حرثته وثثب  نسبه هلذا الرقي  

هز ابين و لز كان  كات  و  ، فةينفذ ثلة  اا وا ثلة  : أن  دعيه امرأل فتقزل : املسألة الثانية  -2
 . هذا هز املعرزر يف املذها  –بالاو  

ا دنه ا منفعة له بذل  إك ا ثثب  له بذل  نسا ، وقال اجلمرزر وهز قزل يف املذها بل ا ثلة  ا
وهذا هز القزل الراوح وعل  القزل بأنه  –وأثيا  ثتيرر بذل   وورا وثتيرر بذل  أهلرا للةزا العار ا  

إكا ادعته الاووة فال ثنسا إ  الاو  والعكس كذل  فلكا ادعا   –كما هز املعرزر يف املذها   –ثلة  اا 
ا لاووته إك قد ثكزن لنكا  شبرة أو من  ووة أخرم ، أو حنز كل  فما دام إهنا ي  قربه فال الاو  فال ثنس
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و القزل الثا  ا ثقبل جمرد :  قوله و لو بعد موت اللقيطثنسا إليرا ، أما إكا أقرت به فلنه ثنسا إليرا 
 .اإلقرار إن كان هناك ممة و هز كأن ثكزن هناك له مال

  ]وال يتبع الكافر في دينه إال ببينة تشهد أنه ولد على فراشه  [:  تعالى قال المؤلف رحمه اهلل
إكا ادع  كافر أن هذا اللقيط ابنه ، وواء ببينة  دل عل  أنه ولد عل  فراشه فةينفذ  لةقه اذا 

دعزم ا بينة الكافر نسبا  ودثنا  دن البينة قام  عل  أنه ابن له وحينفذ ثلة  به يف دثنه وأما إكا كان  جمرد 
 . معرا فنثب  له النسا ا الدثن 
  ]أنه كافر لم يقب  منه : وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
أنا رقي  مع سب  مناا أي مع سب  شيء مناا لذل  كأن ثكزن قد باع : إكا قال هذا اللقيط بعد أن بلغ 
 . رذ  أفعال ا ثفعلرا إا ادحرار واشتم أو نكح أو حنز كل  ف

وكذل  إكا كان مع عدم سب  مناا فاحلك  كذل  فال ثقبل منه كل  خالفا  لااهر كالم املؤلف ، حل  اهلل 
عا وول يف احلرثة ، فلن احلرثة ثلةقرا أحكام ، إكن هذ  جمرد دعزم ا لر  اا من ادصل من ثبزت حرثته 

 عا وول يف ادحرار أو ملا بلغ قال إنه كافر ، فال ثقبل منه ، وحينفذ فال وما ثت ا عل  كل  من أحكام هلل
ثبق  مسلما  بل ثكزن مر دا  ، دنه إكا قبلنا منه وقلنا أن  كافر فةينفذ نبقيه كسائر الكفار الذثن قد  ثب  

 . ك  عليه بالقتل هل  أحكام  عص  دماءه  كالذميني وأما إكا ي  قبل منه كل  فةينفذ ثكزن قزله ردل فية
 .  ]وإن ادعاه جماعة قدل ذو البينة  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

إكا ادعا  مجاعة ، فكل ثقزل هذا ابين ، فلنه ثقدم كو البينة منر  سزاء كان مسلما  أو كافرا  حرا  أو 
 . عبدا  دن البينة  ارر احل  و ك  به 

 .  ]فمن الحقته القافة به وإال  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . إن ي  كن هناك بينة ، فنعرضه عل  القافة وحنك  بقزهل  و ثكفي قزل قائف عدل كي جتربة

اهلل عليه  صل قزم هل  معرفة يف النسا فيلةقزن العبيه بعبيره وقد ثب  يف الصةيةني أن النيب : والقافة 
وبنز " ألم ترى إلى مجزر المدلجي : وجهه فقال  دخ  على عائشة يوما  مسرورا  تبرق أسارير: )  وسل 

قد دخ  على أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد  طيا رؤوسهما وبدت "  مدجل كانزا معرزرثن بالقيافة
العمل اا ، وكذل   اهلل عليه وسل  صل فقد أقر  النيب ( إن هذه األقدال بعضها من بعض : أقدامهما فقال 

 . والطةاوي بلسناد صةيح أقر  عمر كما يف البيرقي 
 . فلن حكم  البينة للجميع ح ك  به للجميع فكان ابنا  هل  ثرثر  وثرثزنه وثثب  ادحكام كلرا 
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أن رجلين اشتركا في وط  : ) ودليل كل  ادثر عن عمر ، فقد ثب  يف البيرقي والطةاوي بلسناد صةيح 
فيةك  به للجميع ( جميعا  ، فقضى به لهما أخذ الشبه بهما : امرأة في طهر فدعى عمر القافة فقال 

وهز املعرزر يف مذها اإلمام أمحد و كها العافعية إ  أنه ا ركن كل  دن البزثية إبا  تلقح حبيزان 
منزي واحد كما قرر اد باء املعاصرون و قرر  أثيا  ابن القي  و عليه فيخ  بينرما عند بلزغه و هز أظرر ، 

 ة أو نف  القافة أن ثكزن شبيرا  دحد من هؤاء املدعني ؟ وإن أشكل عل  القاف
 . ضاع نسبه يف املعرزر من املذها 

وقال اإلمام أمحد يف رواثة عنه بل ثلة  بأثرما أحا وهز القزل الراوح وهز مذها العافعية ودليله 
اتبع أيهما : فقال عمر  أن رجلين ادعيا رجال  وال يدرى أيهما أبوه: ) ما ثب  يف البيرقي بلسناد صةيح : 

 . ( شئت 
 وهل ثنتار ح  ثبلغ أو ح  ريا ؟ 

 : قزان للعافعي 
 . أنه ثنتار ح  ثبلغ : القزل القدمي للعافعي  -1
 . أنه ثنتار ح  ريا : والقزل اجلدثد  -2

 والقزل القدمي هز قزل يف املذها وهز أو  وأنه ثنتار ح  ثبلغ دن اختيار  بعد كل  ثكزن أو 
 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 
 


